
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * červen, červenec, srpen a září 2014

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT
V ČASE SLADKÉHO LENOŠENÍ LETNÍCH PRÁZDNIN!

Nabídka je více než bohatá…

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 2014
slibuje dobré víno, 
burčák i zábavu…

ve dnech 12. - 13. září 2014

V letošním roce slavnost 
vinobraní zpestří
podzimní zemědělská 
výstava

„DARY JIŽNÍ 
MORAVY“
Město Velké Pavlovice  
a všichni spolupořadatelé 
slavnosti srdečně zvou návštěv-
níky Velkopavlovického vinobraní a zemědělské 
výstavy, na které čekají bohaté zážitky plné hudby, 
zpěvu a tance v duchu
lidových tradic, setkávání se s přáteli, ochutnávání 
kvalitních burčáků a vín místních vinařů spojené  
s pestrou přehlídkou ovoce, zeleniny, hroznů  
odrůd révy vinné, květin a jiné úrody.

- SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD
- POŽEHNÁNÍ ÚRODĚ
- ZARAŽENÍ HORY
- PŘEHLÍDKA VERBÍŘŮ Z REGIONŮ SLOVÁCKA
- ZPÍVÁNÍ MUŽÁCKÝCH SBORŮ
- KAREL HEGNER MEZI FOLKLÓREM  
 A SWINGEM – koncertní pořad MELODY 
 GENTLEMEN a CM ALEŠE SMUTNÉHO
- MUSICA ANIMAE a ŽESŤOVÉ KVINTETO
- JUNIOR BIG BAND
- KOUZELNÝ NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL 
- ZPÍVANÍ U VÍNA A BURČÁKU

Víno z Velkých Pavlovic o.s. * Vinařství Baloun 
Vinné sklepy Františka Lotrinského a.s. 
* VINIUM Velké Pavlovice a.s.

Přijměte naše pozvání a zavítejte na slavnost,  
budete vítáni.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více informací, novinky, změny a případná doplnění

na www.velke-pavlovice.cz 

Vinařství Reichman & Reichman ve spolupráci 
s Městem Velké Pavlovice srdečně zvou na akci...

KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích 
na horských kolech 

Sobota 5. července 2014 
Start v 11.00 hod., letos nově u rozhledny 
SLUNEČNÁ nad Velkými Pavlovicemi!
Cíl ve Vinařství Reichman & Reichman 
* www.naturalfactors.cz  

Délka trasy cca 25 nebo 10 km.

Čtvrtý ročník naučně-společenského cyklovýšlapu
s trasou po vinařských tratích v katastru města.

Pro náročnější sportovní výkon jsou doporučena 
horská kola. 

Odměnou pro všechny budou nádherné a neobvyklé 
výhledy do krajiny, zajímavé vyprávění průvodce 
a dobře zásobené občerstvovací stanice. 

Vydejte se po velkopavlovických vinařských tratích. 
Projeďte se krajinou, kde se rodí ty nejlepší vína
Projeďte se cestami, kterými jezdí a chodí vinaři 
do svých vinic. Poznejte vinice zblízka...

5 zastávek tématicky zaměřených na historii a sou-
časnost viničních tratí Velkých Pavlovic 

Startovné 50,- Kč 

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s Ekocentrem 
Trkmanka Vás srdečně zve na 

I. ročník
VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ 2014
EKOCENTRUM TRKMANKA - sobota 5. července 
2014, zahájení ve 13.00 hodin, předpokládané 
ukončení v 17.00 hod.

Těšit se můžete na MERUŇKOVÝ RECEPTÁŘ
a OCHUTNÁVKU MERUŇKOVÝCH DOBROT...

•	 kynuté	knedlíky
•	 kynuté	táče
•	 koktejl
•	 marmeládu
•	 pudinkové	šátečky
 a mnohé další meruňkové laskominy!

GASTRONOMIA BOHEMICA a Město Velké Pavlovice 
Vás zvou na 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
OVOCNÝ KNEDLÍK 2014,
která se koná pod záštitou ministra zemědělství,
agentury pro cestovní ruch Czech Tourism a starosty 
Města velké Pavlovice.

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 
v 16.00 hodin.

Vinohraní ve Vinium je zpět! 

Po loňské mimořádně úspěšné premiéře se do Velkých 
Pavlovic vrací hudební festival

VINOHRANÍ VE VINIUM 2014

II. ročník hudebního festivalu se uskuteční v pátek 
29. srpna 2014 v areálu Vinařských závodů 
Vinium, a.s. Velké Pavlovice, brány otevíráme 
ve 13.00 hod.

Už nyní se můžete těšit na legendární 
skupinu OLYMPIC!

Dále vystoupí stále populárnější ŠKWOR, kteří 
představí nové album SLIBY A LŽI a také ostravská 
„allstars“ sestava skvělých muzikantů LEGENDY 
SE VRACÍ.

Další velká rocková jména ještě přibudou, můžeme  
se tak opět těšit na hudební událost a oslavu vína  
v jedné z nejkrásnějších vinařských oblastí  
Jižní Moravy!   

Chybět nebude bohaté občerstvení – víno poteče 
proudem, pivo také! 
To vše ve velkokapacitních stanech.

V rámci doprovodného programu si můžete 
prohlédnout výrobní prostory společnosti Vinium, a. s., 
navštívit historický křížový sklep, zúčastnit se degus-
tací vín se slevou pro všechny návštěvníky VINOHRANÍ. 

Parkování zajištěno, stanové městečko k dispozici, 
vše v těsném sousedství festivalového areálu
– vše pro účastníky Vinohraní 2014 ZDARMA! 

Vstupenky za předprodejní cenu 390,- Kč 
na Ticketportal * www.ticketportal.cz 
(děti do 3 let zdarma, děti do 120 cm za 190,- Kč  
– pouze na místě)

 



Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic 
Vás tímto srdečně zvou na

VÍNO V ORANŽOVÉM
aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ 
SKLEPY
Sobota 5. července 
2014, začínáme 
v 17.00 hodin,
vinné sklípky 
budou otevřeny 
do půlnoci

Přijďte ochutnat 
velkopavlovická 
vína, k ochutnání
budou nejen krásně 
vychlazená rosé 
a bílé vína, ale i vynikající červené 
vzorky v téměř 20 vinných sklepech! 

Cena vstupenky * 550,- Kč
(vstupné zahrnuje volnou degustaci ve všech 
otevřených sklepech, degustační skleničku, nosičku 
na skleničku, vinný lístek s mapkou, propisku 
a označení návštěvníka)

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce na prodejním 
stánku Vinařství Fůkalovi na parkovišti vedle sýpky  
a to od 16.00 do 21.00 hodin.

Ve sklepech bude hrát a zpívat 
Hudecká muzika Ondřeje Vinklera.

Občerstvení u vybraných vinařů. 

Tečkou za příjemným večerem 
bude půlnoční ohňostroj 
před Městským úřadem!

Zdarma KYVADLOVÁ DOPRAVA návštěvníků  
z obcí Modrých Hor (Kobylí, Vrbice, Bořetice  
a Němčičky) a Rakvic. 

Lektorem je Tomislav Zvardoň, který se pedagogické 
praxi věnuje více jak 15 let.
Působil jako lektor v Come to Jam a v Jam Music 
Institut.

Vedl odborné semináře na hudebních veletrzích 
MUZIKA. Nyní vyučuje soukromě.

Podrobné informace k workshopu:
ELEKTRICKÁ & AKUSTICKÁ KYTARA
improvizace, doprovodná kytara, technika
(jazz, blues, latinsko-americká hudba, rock, 
funk apod.)
•	 ubytování	a	výuka	v	Ekocentru	Trkmnka
•	 plná	penze
•	 intenzivní	individuální	výuka
•	 společná	výuka	hudební	teorie

Bližší info: zvardon@volny.cz   *   www.zvardon.cz
Kapacita je omezena! 
Přihlášku na INTENZIVNÍ KYTAROVÝ 
WORKSHOP
najdete na www.ekocentrum-trkmanka.com

Velkopavlovická chasa, TJ Slavoj Velké Pavlovice
a Město Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

VELKOPAVLOVICKÉ 
KROJOVANÉ HODY 
A HODKY 2014
Hody se uskuteční ve dnech
17., 18. a 19. srpna 2014
v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích

K tanci a poslechu hrají dechové kapely:
•	 v	hodovní	neděli	17.	srpna	2014	–	LÁCARANKA
•	 v	hodovní	pondělí	18.	srpna	2014	–	SLOVÁCKÁ  
 KAPELA ROMANA HORŇÁČKA,  
	 v	17.00	hod.	se	můžete	těšit	na slavnostní Zavádku
•	 v	hodovní	úterý	19.	srpna	2014	–	LÁCARANKA
•	 v	hodkovou	sobotu	23.	srpna	2014	–	SOKOLKA

Doprovodné akce hodů:
Pátek 15. srpna 2014 - zahájení stavění máje 
u	sokolovny	(18.00	hod.)

Neděle	17.	srpna	2014	-	HODOVNÍ DISKOTÉKA
pod širým nebem v areálu Millenium

Naučná expozice o meruňkách
Expozice vznikla v rámci projektu
„Po stopách vína, meruněk a folklóru“ podpořený  
z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Ra-
kousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní 
spolupráce	Rakousko	–	Česká	republika	2007	–	2013“,
jehož partnery se staly: Město Velké Pavlovice,  
Kleinregion Tullnerfeld West v Michelhausenu
a Vyšší vinařská, ovocnářská a zahradnická škola  
v Klosterneuburgu v Rakousku  

Poetický film „Velkopavlovická meruňka“
Kuchařka meruňkových receptů „Meruňky na talíři“ 

Meruňkové tvoření pro děti i dospělé
•	 Hudební	program
•	 Prodej	meruněk
•	 Ochutnávka	vín	

Výstava Regionální potraviny
– co se pěstuje v našem kraji
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
a Leader Region Weinviertel Ost

Vstupné na akci 30,- Kč dospělí, děti do 15 let zdarma!

Veškeré dobroty a laskominy budou ke koupi žetonko- 
vým systémem, hodnota jednoho žetonu bude 10,- Kč.
U každého prodávaného produktu bude na viditel-
ném místě uvedena cena - počet žetonků za jeden kus 
či porci.

Přijďte si užít pestrého 
programu, který slibuje

letošní první Velko-
pavlovické meruň-
kobraní.

Budete vítáni!

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zve všechny 
příznivce požárního sportu na

14. ročník
NOČNÍ SOUTĚŽE 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
„O putovní pohár starosty města“

Sobota 12. července 2014, začátek ve 21.30 hod.
Tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice

Sbor místních dobrovolných hasičů Vás zve k zajíma-
vému sportovnímu klání, které se odehrává pod širým 
nebem. 

Přesvědčíme Vás, že nezápasíme pouze s ohněm,  
ale i s časomírou na stopkách a také o tom, že nám 
nechybí sportovní duch! 

Občerstvení, ozvučení a komentování soutěže 
zajištěno!

Velkopavlovická chasa v čele s novopečenými stárky, 
stárkami, sklepníky a sklepnicemi Vás srdečně zve na

ZAHRÁVKY HODŮ 2014
Sobota 19. července 2014 

Místo konání akce bude včas upřesněno
(sledujte na www.velke-pavlovice.cz).

Občerstvení zajištěno!

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice pořádá a zve na…

INTENZIVNÍ KYTAROVÝ
WORKSHOP
V týdnu od 13. do 17. srpna 2014 se uskuteční 
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 
Intenzivní pobytový kytarový workshop


