
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * červen, červenec, srpen & září 2015

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

KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích na horských kolech
Sobota 4. července 2015 

Start v 11.00 hodin u rozhledny SLUNEČNÁ 
nad Velkými Pavlovicemi

Cíl ve Vinařství Reichman & Reichman 
* www.naturalfactors.cz 

Startovné 50,- Kč

Délka trasy cca 25 nebo 10 km

Pátý 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.
5 zastávek tématicky zaměřených na historii a současnost 
viničních tratí Velkých Pavlovic. 

Městská knihovna ve spolupráci 
se ZŠ Velké Pavlovice pořádá 

v pátek 4. září 2015 od 16 hodin

pro všechny děti, jejich rodiče i prarodiče

Veselé DÝŇOBRANÍ 
pod rozhlednou Slunečná
Zajistíme táborák, špekáčky, limonádu a základní  
množství dýní.
Poprosíme dospělé, aby také přinesli vlastní dýně.
Další občerstvení k dispozici.

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá při příležitosti vyhlášení

NOCI SOKOLOVEN
komediální divadelní představení ochotnického souboru 
PODIVA při TJ Sokol Podivín

S TVOJÍ DCEROU NE
Představení se uskuteční v pátek 11. září 2015  
ve 20.00 hod.
v sokolovně ve Velkých Pavlovicích

Vstupné 70,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

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

II. ročník
VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ 2015
EKOCENTRUM TRKMANKA 
- sobota 4. července 2015, 
zahájení v 11.00 hodin, 
předpokládané ukončení 
v 17.00 hod. 

Těšit se můžete na nekonečnou
OCHUTNÁVKU MERUŇKOVÝCH 
DOBROT...

meruňkový guláš, šátečky z listového těsta 
s pudinkem a meruňkou,
smažené meruňky, kynuté meruňkové 
knedlíky, rýžový nákyp s meruňkou,
meruňkový táč s posypou, přesňáky  
s meruňkovou marmeládou,
meruňková zmrzlina, prodej čerstvých 
meruněk, meruňkový nektar, 
meruňkové víno...
NOVINKA - „MERČÁK“, nebo-li meruňkový burčák

Bohatý PROGRAM meruňkového dne:

•	 Hudební	produkce	-	kapela	THE	SURPRISE
 www.thesurprise.wbs.cz - pop-rocková kapela s místním 
 interpretem Stanislavem Prachařem 

•	 Prodej	Kuchařky	meruňkových	receptů	
 MERUŇKY NA TALÍŘI (cena 30,- Kč)

•	 JARMARK	se	zbožím	a	produkty	z	meruněk

•	 Soutěž	pro	malé	i	velké	na	téma	
 CO VŠE VÍME O MERUŇKÁCH se slosováním pracovních 
 listů o pěkné ceny

Vinohraní ve Viniu je zpět! 
Již potřetí se do Velkých Pavlovic vrací hudební festival

VINOHRANÍ VE VINIU 2015
III. ročník hudebního festivalu se uskuteční
v sobotu 29. srpna 2015 v areálu Vinařských závodů 
Vinium, a.s. Velké Pavlovice, start v 16.00 hod.

Už nyní se můžete těšit ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ!
Heavy-metaloví velikáni ARAKAIN vystoupí v jedinečném 
spojení s největší českou slavicí LUCIÍ BÍLOU! Jedinečné 
hlasy Lucie Bílé a Honzy Toužimského za dopravodu Arakainu 
rozříznou poklidnou sobotní noc!

Dále vystoupí hardrocková kapela DYMYTRY,  
pardubická rock-rock´n´rollová legenda VYPSANÁ FIXA  
a TŘI SESTRY BANDITOS.

Další velká rocková jména ještě přibudou, můžeme se tak 
opět těšit na hudební událost a oslavu vína v jedné z nejkrás-
nějších 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 histo-
rický křížový sklep, zúčastnit se degustací vín se slevou pro 
všechny návštěvníky VINOHRANÍ a zasoutěžit si o řadu 
„vinných“ cen.

Vstupenky za předprodejní cenu 399,- Kč 
* Předprodej na TIC Velké Pavlovice! 

... a nebo on line, objednávejte na webu 
- http://vinohrani-pavlovice.cz/vstupenky/

(děti do 3 let zdarma, 
děti do 120 cm za 190,- Kč – pouze na místě)



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

ZAHRÁVKY HODŮ 
Sobota 18. července 2015 
od 20.00 hod., sokolovna Velké Pavlovice

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Bílovčanka.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zve všechny 
příznivce požárního sportu na 15. ročník

NOČNÍ SOUTĚŽE 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
„O putovní pohár starosty města“
Sobota 18. července 2015, začátek ve 21.30 hod.

Tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice

Sbor místních dobrovolných hasičů Vás zve k zajímavému 
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!

Prázdninové promítání v knihovně
Městská knihovna Velké Pavlovice zve dětské čtenáře  
i jejich kamarády na promítání DVD pohádek

Chaloupka na vršku
Děti zveme do knihovny
v pátek 31. července 2015 od 14 do 16 hodin.

Městská knihovna ve spolupráci s Kulturní komisí 
města Velké Pavlovice zve všechny milovníky dobré 
hudby i tance na

Country večer 
pod rozhlednou Slunečná
Na všechny návštěvníky se těšíme
v sobotu 1. srpna 2015 od 19 hodin.

Hraje oblíbená country kapela AMULET.
Občerstvení k dispozici. 

Vstupné: 50,- Kč

Doprovodný program:

14.00 - 21.00 hod. * SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA VÍN 
VELKOPAVLOVICKÉ PODOBLASTI v zrekonstruovaných 
prostorách Vinařství Baloun nabídne širokou škálu vín
vyrobených z hroznů mající původ ve Velkopavlovické 
podoblasti, s vystoupením cimbálové muziky OLiNa 
z Hodonína - http://www.dkhodonin.wz.cz/web/soubory/
olina/olina.html
- výstavu pořádá občanské sdružení Forum Moravium

Sobota 29. srpna 2015
Areál sokolovny:
9.00 - 12.00 hod. * GASTRONOMICKÁ AKCE - bohaté 
menu pro každého!
- guláše, zelňačka, ryby na grilu a mnohé další
... to vše za doprovodu prvorepublikové hudby MELODY 
GENTLEMEN -  www.prvorepublikova-hudba.cz 

12.30 hod. * SADOVÁČEK - folklórní soubor dětí z Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích

13.00 hod. * vystoupení folklórního souboru ze slovenské 
SENICE & ŠERMÍŘI z Velkých Pavlovic v čele s aktivním 
členem Františkem Popelkou

16.00 hod. * ZARAŽENÍ HORY – lidová scénka tradičního 
vinařského obřadu

17.30 hod. * TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR - www.kocko.cz 
– world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou

19.30 hod. * FLASH BAND - www.flashband.cz  
- dívčí vokální trio podpořené masivním zvukem pětičlenné 
dechové sekce a rytmické skupiny 

Doprovodné akce:
VINAŘSKÉ MĚSTEČKO
- 10.00 - 18.00 hod. * SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA VÍN 
 VELKOPAVLOVICKÉ PODOBLASTI ve Vinařství Baloun  
- originální vína z hroznů Velkopavlovické podoblasti, 
 s vystoupením cimbálové muziky LAŠÁR z Velkých Pavlovic
- vystoupení CIMBÁLOVÉ MUZIKY ve dvou vstupech  
 (dopolední a odpolední blok)
- JARMARK lidových řemesel
- bohaté OBČERSTVENÍ

VSTUPNÉ na slavnost Velkopavlovického vinobraní:

Na místě:
Pátek * 150,- Kč/1 osoba
Sobota * 200,- Kč/1 osoba
Dvoudenní * 300,- Kč/1 osoba

Výhodné předplatné:
Pátek * 100,- Kč/1 osoba
Sobota * 150,- Kč/1 osoba
Dvoudenní * 200,- Kč/1 osoba

Vstupenky bude možné zakoupit na TIC Velké Pavlovice,  
o zahájení předprodeje budete včas informováni.

•	 Soutěž	v	POJÍDÁNÍ	MERUNĚK	na	čas	

•	 OCHUTNÁVKA	VÍN	ve	Vinných	sklepech	Františka	
 Lotrinského, a.s., www.lotrinskesklepy.cz

•	 Po	celý	den	nabídka	MERUŇKOVÉHO	MENU	
 na Penzionu André, www.penzion-andre.cz 

•	 Možnost	prohlídky	stálé	NAUČNÉ	EXPOZICE	
 O MERUŇKÁCH a výstavy REGIONÁLNÍ POTRAVINY 
 – CO SE PĚSTUJE V NAŠEM KRAJI

Vstupné na akci 50,- Kč dospělí, děti do 15 let zdarma!
 
Veškeré dobroty a laskominy budou k mání 
za VELKOPAVLOVICKÉ KREJCARY.
Hodnota jednoho VELKOPAVLOVICKÉHO KREJCARU 
činí 10,- Kč, krejcary budou ke koupi u vstupenek na akci.

U každého prodávaného produktu bude na viditelném místě 
uvedena cena
- počet VELKOPAVLOVICKCÝH KREJCARŮ za jeden kus 
či porci.
 
Přijďte si užít pestrého programu, který slibuje
letošní už druhé Velkopavlovické meruňkobraní.
Budete vítáni!

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

VÍNO V ORANŽOVÉM  
aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 4. července 2015, začínáme v 17.00 hodin,
vinné sklípky budou otevřeny do půlnoci

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

Cena vstupenky * 750,- Kč
Prodej vstupenek od 16.00 hod. do 21.00 hodin v sokolovně
- neomezená degustace ve všech otevřených sklepech

- kupony na nákup vína v celkové hodnotě 200,- Kč

- degustační sklenička

- vinný lístek s mapou města zaznačenými otevřenými vinnými  
 sklepy, restauracemi apod.

- nosička na skleničku, propiska k Vašim poznámkám 

Ve sklepech bude hrát a zpívat Hudecká muzika 
Ondřeje Vinklera.

Občerstvení zajištěno ve vybraných sklepech vinařů 
a v místních restauracích, např. meruňkové speciality.

Příjemný večer bude zakončen krásným stylovým ohňostro-
jem u Městského úřadu na Náměstí 9. května ve Velkých 
Pavlovicích.

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

VELKOPAVLOVICKÉ 
KROJOVANÉ HODY A HODKY 
Hody se uskuteční ve dnech 16., 17. a 18. srpna 2015
v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích 

K tanci a poslechu hrají dechové kapely:
* v hodovní neděli 16. srpna 2015 – LEGRÚTI
* v hodovní pondělí 17. srpna 2015 – ZLAŤULKA
 - v 17.00 hod. se můžete těšit na slavnostní Zavádku
* v hodovní úterý 18. srpna 2015 – LÁCARANKA
* v hodkovou sobotu 22. srpna 2015 – SOKOLKA

Doprovodné akce hodů: 
Pátek 14. srpna 2015 
- 18.00 hod. * Stavění máje u sokolovny

Chasa se tímto obrací na všechny silné a schopné muže  
s žádostí o pomoc při stavění hodovní máje.

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 2015
Pátek 28. srpna & sobota 29. srpna 2015

Místní vinařská slavnost láká návštěvníky nejen na ochutnávku 
vín a burčáku, ale také na zajímavý doprovodný program 
odvíjející se v duchu lidových tradic...

Program dvoudenních slavností... 

Pátek 28. 8. 2015
Areál sokolovny:
17.00 hod. * THE SURPRISE - www.thesurprise.wbs.cz 
- pop-rocková kapela s místním interpretem Stanislavem 
Prachařem

20.00 hod. * PLAVCI - www.rangers-plavci.cz 

21.30 hod. * KOŽUCH (Kabát revival) -  http://kozuch.wgz.cz/


