
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ    březen & duben 2011
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE NADCHÁZEJÍCÍHO JARA A VELIKONOC.  

Nabídka je více než bohatá!
Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic 
pořádají besedu

MO MRS Brno 5 pořádá

Městská knihovna zve všechny příznivce krásné fotografi e 
na akci s názvem

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Sobota 26. února 2011, 19.00 hod., 
zasedací místnost MěÚ V. Pavlovice

HALOVÝ PŘEBOR MRS „OPEN“
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ze soutěže
O NEJHEZČÍ FOTKU MĚSÍCE

TJ Slavoj Velké Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 5. března 2011, 20.00 hod., sokolovna V. Pavlovice
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina ESSO
Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod.

Bohaté občerstvení a tombola zajištěny!
Nejlepší masky budou vyhodnoceny a oceněny.

V neděli 6. března 2011 pořádají velkopavlovičtí hasiči

Vstupné 50,- Kč, nebo 1 láhev vína
Nenechte si ujít ochutnávku vín ročníku 2010 s kvalifi kovaným 
výkladem z úst samotných vinařů.
Ochutnávat se bude široký sortiment bílých, růžových 
a červených vín.

Neděle 27. února 2011, Sportovní hala ZŠ Velké Pavlovice
Začátek závodu 9.00 hod. (prezence 8.00 – 8.45 hod.), 
předpokládaný konec 13.00 hod.

Hází se 3x zátež Arenberg, 3x zátěž skish, vítězí nejvyšší součet
v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně. Letos 
poprvé je navíc zařazena soutěž v disciplíně multi skish - hází se 
jednou, nejlepší 3 postoupí do fi nále.

Bližší informace: Ing. Jiří Šula, tel.: 732 856 843,
e-mail: jirisula@seznam.cz
Závodu se může po zaplacení startovného 100,- Kč (netýká se členů 
MRS) zúčastnit kdokoli, podmínkou není registrace ani zaplacená 
registrační známka na rok 2011.
Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích budou odměněni.

Přijměte srdečné pozvání, těšíme se na Vaši účast!!!

Fotografi e si můžete prohlédnout v prostorách Městské knihovny 
Velké Pavlovice od úterý 1. března 2011 do 31. března 2011.

Těšíme se na Vás!

Vstupné 80,- Kč, MASKY VSTUP ZDARMA
Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj, tel.: 604 604 991 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Pro farnosti: Velké Pavlovice, Němčičky, Horní Bojanovice
Povede P. Pavel Bublan, děkan z Moravského Krumlova

10. – 12. března 2011
Čtvrtek 10. března 2011
15.00 hod. - svátost smíření (2 kněží)
16.00 hod. - mše svatá v Němčičkách (uděluje se svátost nemocných)
18.00 hod. - mše svatá ve Velkých Pavlovicích (Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie)
20.00 hod. - společenství rodin na faře
Pátek 11. března 2011
15.00 hod. - svátost smíření (2 kněží)
16.00 hod. - mše svatá v Horních Bojanovicích (uděluje se svátost 
nemocných)
18.00 hod. - mše svatá ve Velkých Pavlovicích (Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie)
20.00 hod. - společenství mládeže na faře
Sobota 12. března 2011
17.00 hod. - svátost smíření (2 kněží)
18.00 hod. - mše svatá ve Velkých Pavlovicích
(Kostel Nanebevzetí Panny Marie - uděluje se svátost nemocných)

DĚTSKOU MAŠKARNÍ DISKOTÉKU

YMCA Brno 
– klub Rakvice pořádá v sále sokolovny Velké Pavlovice

Sobota 19. března 2011, začátek 19.30 hod.

Předtančení – děti z MŠ Velké Pavlovice Baby Country
K tanci a poslechu zahraje kapela Čtyřlístek z Břeclavi
Chybět nebude kovbojské menu a bohatá tombola!

Vstupné 80,- Kč
(Předprodej vstupenek – Drogerie Alena Hejlová – Velké Pavlovice,
u kostela, tel.: 519 428 443)
Srdečně Vás zveme na bál ve stylu divokého západu!

(František Čermák)

Dámský klub Velké Pavlovice pořádá 

KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ
Sobota 19. března 2011 od 9.00 hod., klubovna Dámského klubu 
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé od 12 let. 
Cena celodenního kurzu je 350,-Kč a každý si odnese minimálně 
jeden vlastnoruční výrobek. 
Specializovanou lektorkou kurzu je paní Zuzana Czechaczková z Brna. 

Pro účast na kurzu je nutná rezervace!
Zájemci o kurz se mohou hlásit telefonicky na tel. 774 598 855, 
nebo e-mailem: zdenkahasilova@seznam.cz
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... plnou zábavy, her, sladkostí a krásných cen.
Začátek v 15.00 hod., sokolovna Velké Pavlovice.
Vstupné dobrovolné!
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   Dámský klub a Městská knihovna Velké Pavlovice zvou děti
   z velkopavlovické mateřské školky na divadelní představení pohádky

O ČERVENÉ KARKULCE

Městská knihovna pod patronací Města Velké Pavlovice připravila na 
březen 2011 všem čtenářům, návštěvníkům i dalším občanům 
mimořádnou literární a divadelní lahůdku.

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

Město Velké Pavlovice, Turistické informační centrum Velké Pavlo-
vice,
fi rma ZAF VELO SPORT, v úzké spolupráci s místními spolky a orga-
nizacemi, si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na II. ročník otevírání 
cykloturistické sezóny ve Velkých Pavlovicích!
Prošlápnout si na kole či pěšky, s dětským kočárkem nebo na in-line 
bruslích můžete krátký pohodový okruh vedoucí městečkem Velké 
Pavlovice a přilehlým okolím.

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN
S PŘEHLÍDKOU OCENĚNÝCH VÍN

Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice, spolek vinařů Víno z Velkých 
Pavlovica Město Velké Pavlovice zvou srdečně všechny milovníky vína
na tradiční místní výstavu vín.
Sobota 16. dubna 2011, začátek 10.00 hod.
Sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích.
K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Píš�alenky z Mikulova.
Vstupné – 100,- Kč, sklenička – 50,- Kč

Letos bude pro všechny degustující připravena zajímavá novinka!

Neděle 20. března 2011, 
odjezd autobusu 14.30 hod. od radnice a od sýpky ve Velkých 
Pavlovicích, začátek představení 15.00 hod. - divadlo Boleradice
Přihlášky je možno podat do pátku, 11. března 2011,
 a to bu� u pedagogů v MŠ, nebo v Městské knihovně 
Velké Pavlovice, tel.: 519 428 149.
Návštěvníci hradí pouze cenu vstupenky: pro dospělé 60,- Kč, 
pro děti 40,- Kč
Poje�te s dětmi do divadla a nadělte jim tím krásný nedělní dáre-
ček!

Každý z přítomných obdrží při vstupu na výstavu vstupenku,na jejíž 
zadní stranu zaznamená pět vín, která mu nejvíce zachutnala. Své 
osobní hodnocení pak odevzdá na předem určené místo pořadate-
lům. Na závěr výstavy budou hlasy sečteny a následně budou vyhlá-
šeny v pořadí tři nejlepší vzorky vín.Vinařství, ze kterých budou 
vítězné vzorky pocházet, obdrží pěkné ceny!A navíc – z hodnotí-
cích budou vylosováni tři š�astlivci, kteří obdrží taktéž cenu!
Pořadatelé se velmi těší na Vaši hojnou účast!

Co, kdy a kde vás čeká?

J A R N Í   Š L A P K A   2 0 1 1
II. ročník otevírání cykloturistické sezóny
ve Velkých Pavlovicích
Akce se uskuteční v sobotu 16. dubna 2011, začátek 10.00 hod.,
startovní místo – prodejna jízdních kol ZAF VELO SPORT (Hlavní 
68)
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro celou rodinu 
– hry a soutěže pro děti, ochutnávky vín, hudbu, tanec, gurmánské 
speciality z kuchyní místních spolků, možnost navštívit místní výstavu 
vín, prohlédnout si prostory barokního kostela a mnohé další.

Podrobný program naleznete na www.velke-pavlovice.cz 
v Kalendáři akcí!

Těšíme se na vás!

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá pro všechny milovníky pohybu 
na čerstvém vzduchu

I. ročník JARNÍHO PŘECHODU PÁLAVY
se Sokolem Velké Pavlovice

Sobota 30. dubna 2011, předběžně od 8.30 hod. do 17.30 hod. 
(začátek pochodu bude včetně všech dalších podrobných informací 
upřesněn prostřednictvím městského rozhlasu a webových stránek 
města).
Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet do lůna 
nádherné jihomoravské přírody vhodný pro všechny věkové kate-
gorie.Sebou stačí vzít chutnou svačinu, dostatek tekutin, ale hlav-
ně  dobrou náladu.
Náklady na výlet – pouze zakoupení jízdenky (vlak, autobus).
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

MO MRS Brno 5 pořádá

MO MRS Brno 5 pořádá

VÝSTAVA OBRAZŮ MUDr. JANA STUDNIČKY
Vernisáž se uskuteční v pátek 15. dubna 2011
ve výstavním sále velkopavlovické radnice.
Dále bude expozice přístupná od 15. dubna do 31. května 2011.
Přij�te se seznámit s obrazy a výtvarnými díly lékaře MUDr. Jana 
Studničky, pocházející ze sbírek rodiny a velkopavlovických občanů. 
Těšíme se na vás!

Literárně divadelní večer s českým spisovatelem
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

na téma Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost
(Hříšní lidé království českého)

Středa 30. března 2011, v 18.00 hod.
výstavní sál Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích

Vlastimil Vondruška je skvělý vypravěč, který si navíc pro své 
vystoupení přiveze sebou také jako hudební doprovod Petra Tra-
xlera.

Organizátoři jsou proto pyšní, že se jim podařilo program pro Velké 
Pavlovice získat.
Více o Vlastimilu Vondruškovi na www.vlastimilvondruska.cz

Těšíme se na Vás!

JARNÍ KOLO LIGY MLÁDEŽE SK. „B“
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

Sobota 30. dubna 2011, sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
(tréninkové fotbalové hřiště)
Program závodu:
Prezence od 7.30 – 8.15 hod., nástup účastníků v 8.20 hod.,
začátek závodu v 8.30 hod. - sled disciplin 1,3,4,2,5,
plánované ukončení v 16.00 hod..
Vyplněné přihlášky, včetně závazného požadavku na zajištění uby-
tování, zašlete nejpozději do 18. dubna 2011 na adresu:
Ing. Jiří Šula, Palackého tř.168, 612 00 Brno-Královo Pole
nebo na email: jirisula@seznam.cz, tel: 732 856 843
Přijměte srdečné pozvání, těšíme se na Vaši účast!!!

PŘEBOR MRS v SEDMIBOJI „OPEN“
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

Sobota 30. dubna 2011, sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
(tréninkové fotbalové hřiště)
Program závodu:
Prezence od 7.30 – 8.15 hod., nástup účastníků v 8.20 hod.,
začátek závodu v 8.30 hod. - sled disciplin 1,3,4,2,6,5,7,
plánované ukončení v 17.00 hod..
Vyplněné přihlášky, včetně závazného požadavku na zajištění ubyto-
vání, zašlete nejpozději do 18. dubna 2011 na adresu:
Ing. Jiří Šula, Palackého tř.168, 612 00 Brno-Královo Pole
nebo na email: jirisula@seznam.cz, tel: 732 856 843
Závodu se může po zaplacení startovného 100,- Kč (netýká se čle-
nů MRS) zúčastnit kdokoli, podmínkou není registrace ani zaplacená 
registrační známka na rok 2010. Nejlepší závodníci v jednotlivých 
kategoriích budou odměněni.
Přijměte srdečné pozvání, těšíme se na Vaši účast!!!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


