
 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   září / říjen 2012

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PESTROBAREVNÉHO BABÍHO LÉTA, 
VINOBRANÍ A BUBLAJÍCÍHO BURČÁKU!   

 Nabídka je více než bohatá…

Městská knihovna Velké Pavlovice vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro mladší děti na téma

NAKRESLI NAŠI KNIHOVNU

• Obrázky dětí očekáváme v městské knihovně do době 
 od 1. do 30. září 2012

• Cenou za vítězný obrázek bude krásná kniha
• Dalších 5 oceněných dětí čeká sladká odměna

Těšíme se na všechny obrázky, ze kterých uspořádáme krásnou výstavku!

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory 
zve všechny vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky 
na podzimní putování mezi vinohrady a sklepy 
s chutí vína s názvem

V. ROČNÍK 
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH
spojené se 
ZARÁŽENÍ HORY NA VRBICI

• Sobota 8. září 2012
 start od 9.00 hod., Rozhledna Slunečná 
 (razítkovací místa ve všech obcích otevřena od 9:00 od 15:30 hod.) 

• Doporučená trasa jak pro pěší, tak i pro cykloturisty :
 START Velké Pavlovice – Němčičky  –  Bořetice  –  Kobylí
 CÍL Vrbice – Zarážení hory (cca 25 km)

• START VELKÉ PAVLOVICE – CÍL VRBICE 
 (Zarážení hory a otevřené sklepy na Vrbici s programem)

• STARTOVACÍ BALÍČEK  –  160,– Kč (tričko s logem Modrých Hor,   
 kapsička na krk s logem Modrých Hor, slosovatelná razítkovací 
 mapka s pokyny, 5 % slevový kupón na odběr vína a dalších služeb   
 v Modrých Horách, 10 % slevový kupón k jízdě na bobové dráze 
 v Němčičkách, propagační materiály aj.)

• Během akce bude možné opět sbírat razítka do razítkovací mapky 
 na šesti následujících stanovištích:

• OFICIÁLNÍ START: 
 1. Velké Pavlovice – Turistický areál s rozhlednou Slunečná 
 2. Němčičky – Vinařský dvůr
 3. Bořetice – Sídlo vlády – Obecní sklep Kraví hora
 4. Bořetice – Penzion pod Kraví horou  – Vinařství Újezdský
 5. Kobylí – Obecní muzeum na staré škole 

• OFICIÁLNÍ CÍL: 
 6. Vrbice – Sklepní lokalita Stráž „Pod Větřákem“

• Možnost startovat ve všech obcích Modrých Hor! 
 Za všechny razítka obdržíte pamětní list mikroregionu Modré Hory, 
  který bude k vyzvednutí na jakémkoli razítkovacím místě. Pokud se 
  účastníte Zarážení hory na Vrbici, můžete zde vyhrát burčákovou  
 tombolu na základě slosování čísla na razítkovací mapce.

• Uvítací sklenička /kelímek/ burčáku či vína je zdarma „za razítko“. 
  Další vzorek za 10 Kč. Kelímky jsou k dispozici na razítkovacích 
  místech. Skleničky je možné zapůjčit zálohově /50 Kč/ na razítkovacích 
  místech. V ostatních otevřených vinařství se platí poplatek 10 Kč  
 za vzorek burčáku či vína.

• Na VRBICI se můžete těšit na Zarážení hory s otevřenými 
 sklepy a programem:   Vstupné: 50 Kč



 od 13:00 hod. – otevřené sklepy a degustace místních vín
 od 17:30 hod. – zahraje CM Břeclavan 
 od 18:00 hod. – losování o burčákové ceny  
 (slosovatelná razítkovací mapka Putování za burčákem po Modrých Horách) 
 poté – scénka zarážení hory – divadelní spolek Okolo Luže zazpíváte  
 si u cimbálu s Mužáky z Vrbice. Atmosféru umocňuje jedinečné  
 prostředí – sklepní lokalita Stráž „Pod Větřákem“

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice 
zve všechny zájemce
na jednodenní zájezd za keramikou a pivem!

XX. HRNČÍŘSKÝ JARMARK 
V KUNŠTÁTĚ
& PIVOVAR ČERNÁ HORA

• Zájezd se uskuteční v sobotu 15. září 2012

• odjezd autobusu v 8.00 hod. od sýpky ve Velkých Pavlovicích.

• Cena zájezdu * 200,- Kč - doprava autobusem, platí se v den  
 zájezdu přímo v autobuse

• Vstup na jarmark * 80,- Kč - individuální platba na místě

• Konzumace v pivovaru * individuální platba dle množství 
 ochutnaných vzorků

Těšíme se na váš zájem a hojnou účast!

• Přihlášky telefonicky nebo e-mailem u Ing. Lenky Bukovské,
 tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz

Klub sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice 
a sportovní odbor rybolovné techniky při Radě ČRS 
zvou srdečně své fanoušky hned na dva závody...

LIGA ŽEN 2012 
v rybolovné technice

• Sobota 15. září 2012
 Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice

• Zahájení závodu v 8.00 hod.

• Sled disciplín – 1, 3, 4, 2, 5

MORAVSKÝ POHÁR 
FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU 2012 
v rybolovné technice

• Sobota 15. září 2012, Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice

• Zahájení závodu v 8.00 hod.

• Sled disciplín – 1, 3, 4, 8, 2, 6, 5, 7, 9 (celý devítiboj)

• Těšíme se na vaši hojnou účast a podporu místních závodníků!

Gymnázium V. Pavlovice ve spolupráci 
s Městskou knihovnou V. Pavlovice
zve všechny nejen čtenáře na besedu se současným 
oblíbeným spisovatelem

MICHAL VIEWEGH
- beseda se spisovatelem

• Úterý 23. října 2012, 17.00 hod.

• Městský úřad ve Velkých Pavlovicích

Těšíme se váš zájem a hojnou účast!

Myslivecká jednota Velké Pavlovice Vás srdečně zve
na mši svatou ke cti sv. Huberta, 
patrona lesníků a myslivců... 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

• Sobota 27. října 2012, zahájení v 18.00 hod. 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

• Svátek biskupa sv. Huberta, se kterým je spojena legenda
 o jelenovi nesoucím mezi parožím svítící kříž, se slaví 3. listopadu

• Tradiční troubená Svatohubertská mše svatá se uskuteční 
 k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Více informací, novinky, změny a případná doplnění 
na www.velke-pavlovice.cz 


