
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
březen  / duben 2013

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PŘÍJEMNĚ HŘEJÍCÍHO SLUNÍČKA 
A BAREVNÝCH VELIKONOC!

 Nabídka je více než bohatá…

Módní salon ELISHA MODE Velké Pavlovice 
návrhářky Elišky Tomkové Vás srdečně zve na

MÓDNÍ SHOW ELISHA MODE

Velkolepá show s profesionálními modelkami se uskuteční
v pátek 8. března 2013 ve 20.00 hod. v sále velkopavlovické 
sokolovny.

Přehlídku uvádí moderátorka GÁBINA PARTYŠOVÁ,
modely předvede HOST VEČERA modelka ELIŠKA BUČKOVÁ.

Brýle Chopard
Dámská kolekce Elisha Mode
Velké fi nále Proměny roku 2013
Exhibice kulturisty Ondřeje Mlaky
Originální hudební show MARIMBA LIVE DRUMS

Vstupné 350,- Kč
Předprodej vstupenek v salonu Elisha mode, Velké Pavlovice
www.elisha-mode.cz, info na tel.: 728 067 749
Přijďte si užít skvělý březnový večer plný módy, těšíme se na Vás!
www.elisha-mode.cz

Základní škola Velké Pavlovice 
si Vás dovoluje pozvat na oslavu

120 LET NOVÉ ŠKOLY  & 1 150 LET 
OD PŘÍCHODU VĚROZVĚSTŮ
CYRILA A METODĚJE NA MORAVU

Den otevřených dveří se koná v sobotu 9. března 2013 
od 10.00 do 11.30 hodin v prostorách budovy 
2. stupně základní školy.

V tento den si návštěvníci mohou prohlédnout starodávnou třídu
ze začátku 20. století z časů našich prababiček 
a porovnat s moderně vybavenou třídou současnosti.

Přijměte naše srdečné pozvání,
již nyní jsou všichni ve velkopavlovické škole vítáni!

www.zs.velke-pavlovice.cz

POZVÁNKA MO MRS Brno 5 na

Halový přebor MRS „OPEN“
v rybolovné technice

Datum konání:  neděle 10. března 2013
Místo: Sportovní hala ZŠ Velké Pavlovice

Program závodu:
Prezentace:  8:00 – 8:45 hod.
Začátek závodu:  9:00 hod.
Předpokládaný konec závodu:  14:00 hod.

Hází se zátež Arenberg a zátěž skish, dospělí a junioři 3x, žáci 2x.
Vítězí nejvyšší součet v kategoriích muži, ženy, junioři, 
juniorky, žáci, žákyně.
Letos opětovně je navíc zařazena soutěž v disc. multi skish 
- hází se jednou, nejlepších 5 postoupí do fi nále.
Jmenovité přihlášky s vyplněným ročníkem narození zašlete 
nejpozději 4. března 2013 na adresu: Ing. Jiří Šula, Palackého 
tř.168, 612 00 Brno-Královo Pole
nebo na email: jirisula@seznam.cz, mobil: 732 856 843
Závodu se může po zaplacení startovného 100,- Kč 
(netýká se členů MRS) zúčastnit kdokoli, není podmínkou 
registrace ani zaplacená registrační známka na rok 2013.
Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích budou odměněni.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID
aneb ZA NAŠE MĚSTEČKO
ČISTĚJŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ…

Město Velké Pavlovice navazuje na úspěšné minulé ročníky 
jarního úklidu a dovoluje si tímto požádat zájmové spolky, 
občanská sdružení a občany o pomoc při úklidu našeho 
města a jeho okolí.

Letošní společný úklid se uskuteční

v sobotu 6. dubna 2013 
od 8.00 hodin.

Prosíme Vás, abyste se zapojili do jarního úklidu předzahrádek,
zahrad, veřejných prostranství. 
Úklid bude zaměřen na sběr odpadků, ořez dřevin, 
vyhrabávání staré trávy a listí, apod.

V průběhu dne bude odpad svážen pracovníky Služeb města 
na sběrný dvůr, kde budou připraveny velkoobjemové kontejnery.
Pokud mají občané možnost odvézt odpad vlastními dopravními 
prostředky, sběrný dvůr bude otevřen od 8.00 do 15.00 hodin.

Všem, kteří se rozhodnou 
velkého jarního úklidu
zúčastnit, 
tímto děkujeme!

V rámci krásné „rodinné“ akce s vše říkajícím názvem vystoupí 
spolu s žáky ZUŠ Velké Pavlovice i jejich rodinní příslušníci
- sourozenci, rodiče a prarodiče.

Koncert se uskuteční v neděli 28. dubna 2013 od 16.00 hod.
v koncertním sále velkopavlovické radnice.

Vstup zdarma.

Těšíme se na vaši hojnou účast!
http://www.zus-velkepavlovice.cz/

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, o.s. 
srdečně zve všechny milovníky vína na

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2013

Sobota 4. května 2013, zahájení akce v 11.00 hod.
v sokolovně ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 1
(prodej vstupenek již od 10.00 hod.).
Sklepy budou otevřeny do 18.00 hod.

Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína,
k ochutnání budou již vína ročníku 2012 
v 18 vinných sklepech!

Vstupenky je možné si předem REZERVOVAT 
na TIC Velké Pavlovice a to telefonicky na čísle 519 428 149 
nebo e-mailem infocentrum@velke-pavlovice.cz

Možnost občerstvení u sokolovny – letos se můžete těšit
na vynikající sýrové speciality a mnohé další!
Další občerstvení budou nabízet místní restaurace 
a vybrané sklepy vinařů.

VEČERNÍ BESEDA U CIMBÁLU

Začátek je v 19.00 hod. v sokolovně Velké Pavlovice.

Večer Vás zveme na další ochutnávku vín místních vinařů,
hrát bude cimbálová muzika OLiNa a vystoupí i folklórní soubor.
Občerstvení zajištěno.

Více na 
www.vinozvelkychpavlovic.cz

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



YMCA Brno – Klub Rakvice 
pořádá v sále Sokolovny Velké Pavlovice

COUNTRY BÁL YMCA

Sobota 16. března 2013, začátek 19.30 hod.

Předtančení – děti z MŠ Velké Pavlovice Baby Country.

Chybět nebude kankán, bohatá tombola a vynikající občerstvení!

Vstupné 80,- Kč

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice pořádá...

 

TRADIČNÍ ÚTERNÍ 
PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ SÁDROVÁ 
DEKORACE – barvení vodovými barvami

Kdy? V úterý 19. března 2013
V kolik hodin? Ve 14.00 hod.
Kde? Na Domečku (SVČ, Bezručova 23)
Poplatek? 20,- Kč

Nejen SLÁMOVÉ KRASLICE
Kdy? V úterý 26. března 2013
V kolik hodin? Ve 13.30 hod.
Kde? Na Domečku (SVČ, Bezručova 23)
Poplatek? 20,- Kč

 Všechny děti s tvůrčím duchem a chutí
si něco krásného vyrobit srdečně zveme!

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic o. s. 
si Vás dovoluje pozvat na oblíbenou akci

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ

Beseda se uskuteční v sobotu 23. března 2013
v 19.00 hod. v nově vybudovaných stylovách prostorách
Vinných sklepů Františka Lotrinského, a. s.

Každoroční setkání milovníků vína a velkopavlovických vinařů 
nad plody své práce s tradičním hodnocením výsledků 
předchozího vinařského roku 2012 a degustací.

Chybět nebude ani neodmyslitelné vystoupení 
cimbálové muziky, tentokrát z Kyjova.
Drobné občerstvení zajištěno.

Vstupné 50,- Kč, skleničky na víno vezměte sebou
nebo si je můžete na místě zakoupit.

Nenechte si ujít ochutnávku vín ročníku 2012
s kvalifi kovaným výkladem z úst samotných vinařů.

Ochutnávat se bude široký sortiment bílých, růžových 
a červených vín.

VELIKONOČNÍ DÍLNA 2013 

Kdy? Neděle 24. března 2013
Kde? Zasedací místnost Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích
V kolik hodin? Od 13.00 do 17.00 hod.
Vstupné * 50,- Kč
(příspěvek na výtvarné potřeby)
Přijďte si vyrobit krásné a nápadité velikonoční dekorace
a výzdobu s jarní tématikou, na všechny se velmi těšíme!

DÍVEJME SE KOLEM SEBE

Ve čtvrtek 28. března 2013 v 17.00 hod. se uskuteční 
ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích vernisáž 
výstavy souboru fotografi í s názvem „Dívejme se kolem sebe“,
která reprezentuje celoroční práci amatérských fotografů 
z velkopavlovické skupiny, se kterou v roce 2012 spolupracovali 
další autoři z celého regionu.

Expozice je souborem 50 fotografi í a představí se 12 fotografů.
Výstava potrvá od 28. března do 30. dubna 2013.
Vernisáž výstavy bude doplněna video-prezentací 
a krátkým kulturním programem.

Městská knihovna Velké Pavlovice pořádá zájezd 
do Městského divadla Brno
na nejslavnější detektivní komedii

JEZINKY A BEZINKY

Termín: sobota 30. března 2013, v 18:00 hodin.
Cena vstupenky: dospělí 320,- Kč, studenti a senioři 242,- Kč,
cena dopravy na osobu 100,- Kč.
Doprava autobusem zajištěna.

Město Velké Pavlovice Vás zve na

JARNÍ VÍKEND,

který se uskuteční ve dnech od 12. - 14. dubna 2013

Víkendový program nabízí možnost ochutnávky vín, 
turistický výšlap jarní přírodou, soutěže a hry pro děti, 
kulturní i společenské zážitky, tedy pestrou nabídku 
zábavy pro všechny věkové generace.

První akcí JARNÍHO VÍKENDU bude...

BESEDA U CIMBÁLU
S PŘEHLÍDKOU VÍN 
VYBRANÝCH
ODRŮD RÉVY VINNÉ

... potěší všechny příznivce vín
Beseda se uskuteční v pátek 12. dubna 2013 od 19.00 hodin
v Ekocentru Trkmanka.

Vinařství tentokráte představí vzorky vín odrůd 
Veltlínské zelené a Frankovka.
K dobré náladě přispějí tóny cimbálové muziky…

Druhou akcí JARNÍHO VÍKENDU bude...

JARNÍ ŠLAPKA aneb ZAHÁJENÍ
CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2013

Již V. ročník úspěšné jarní turistické akce bude odstartován
v sobotu 13. dubna 2013 v 9.00 hodin na náměstí u radnice,
kdy bude ofi ciálně otevřena Naučná stezka
„Deset zastavení v kraji vína a meruněk“.

Trasa je určena poutníkům pěším i cykloturistickým, které provází 
po význačných a zajímavých místech městem a jeho okolím. 
Představuje nejen jeho historii,současnost či přírodní zajímavosti 
a folklórní tradice, zároveň nabízí krásné vyhlídky 
do vinorodé krajiny.

Na své si přijdou i rodiny s dětmi, které si mohou prostřednictvím 
stezky zahrát zábavnou poznávací hru, získat pěkný dárek a otisk 
razítka s logem stezky.

Na půli cesty – na Myslivně pod Floriánkem
- budou připraveny zábavné hry a soutěže pro děti včetně malého 
občerstvení.

Cílem turistického okruhu se stane v čase poledním 
areál TJ Slavoj Velké Pavlovice, kam zajisté všechny přiláká 
gurmánské menu specialit místních spolků.

Příznivci vín mohou navštívit výstavu vín 
Českého zahrádkářského svazu ve Vinných sklepech 
Františka Lotrinského.

Třetí akcí JARNÍHO VÍKENDU bude...

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN
S PŘEHLÍDKOU OCENĚNÝCH VÍN

Český zahrádkářský svaz je pořadatelem tradičního koštu vín,
na který jste zváni v sobotu 13. dubna 2013 od 10.00 hodin
do Vinných sklepů Františka Lotrinského, a.s.

K dobré náladě při degustaci moravských vín bude vyhrávat
cimbálová muzika Slovácko.

Výše vstupného bude včas zveřejněna, v ceně vstupenky bude 
katalog a volná konzumace vystavených vzorků vín.

(Degustace vzorků vín s hodnocením proběhne 7. dubna 2013.)
Přijměte naše srdečné pozvání k zábavnému
JARNÍMU VÍKENDU ve Velkých Pavlovicích!

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

III. ročník JARNÍHO
PŘECHODU PÁLAVY
se Sokolem Velké Pavlovice

Sobota 27. dubna 2013, odjezd autobusu v 9.00 hod.
od sýpky ve Velkých Pavlovicích

Trasa pěšího pochodu povede z obce Pavlov s cílovým místem 
v Mikulově, odkud se pojede zpět domů prostředky hromadné 
dopravy (cestu zpět linkovým spojem si účastník hradí sám 
- cca 25,- Kč, autobus do Pavlova je zdarma).

Na cestu je nutné si vzít bohatou celodenní svačinku 
a samozřejmě i dobrou náladu.
Celá plánovaná trasa je dlouhá 15 km (cca 4-6 hodin pěší chůze)
a je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Pokud Vám tato trasa nebude ještě stačit, můžete se projít 
po městě Mikulov a třeba zde navštívit některou z mnoha 
vzácných památek.

Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet 
do lůna nádherné jihomoravské přírody vhodný pro všechny 
věkové kategorie.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 602 446 152

Základní umělecká škola Velké Pavlovice Vás srdečně zve
na již III. ročník koncertu

Hraje a zpívá CELÁ RODINA


