
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * září a říjen 2014

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

Nabídka je více než bohatá…

Ing. Lenka Bukovská zve všechny zájemce 
na další skvělé koupání...

AQUALAND MORAVIA
Pasohlávky
aneb Úspěšné vykročení do nového školního roku 
www.aqualand-moravia.cz 

Pondělí 1. září 2014 
Odjezd v 10.20 hod. z Bořetic – autobusová zastávka,
v 10.30 hod. z Velkých Pavlovic – parkoviště u sýpky.
Předpokládaný návrat v 18.00 hodin.

Cena 230,- Kč

Závazné přihlášky a bližší informace: 
Ing. Lenka Bukovská, tel.: 731 286 026, 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz

Městská knihovna Velké Pavlovice společně s Centem volného 
času při ZŠ Velké Pavlovice srdečně zvou děti i jejich rodiče na

VESELÉ DÝŇOBRANÍ,
tentokrát pod rozhlednou Slunečná. 

Veselé dýně budeme vyřezávat v pátek 5. září 2014 
od 16 hodin. 

Pro děti bude připraveno občerstvení, posezení u táboráku, 
opékání špekáčků a možná i další překvapení.

Prosíme rodiče (či prarodiče), aby v letošním horkém létě 
odložili svým dětem pěkné kulaté dýně již nyní. 

Těšíme se, že přijde spousta dětí a že rozhledna Slunečná 
bude ozdobena co největším počtem krásných výtvorů.

Ing. Lenka Bukovská zve všechny na další zajímavý výlet 
po trase…

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Hrad Helfštýn
Svatý Hostýn - Bystřice pod Hos-
týnem
Sobota 13. září 2014 

Odjezd v 6.45 hod. z Bořetic – autobusová zastávka,
v 7.00 hod. z Velkých Pavlovic – parkoviště u sýpky
Předpokládaný návrat po 19.00 hodině

Cena 300,- Kč

Závazné přihlášky a bližší informace: Ing. Lenka Bukovská,
tel.: 731 286 026, e-mail : lenka.bukovska@email.cz

Forum Moravium, o. s. a spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic 
Vás srdečně zvou na

NOMINAČNÍ VÝSTAVU VÍN
VELKOPAVLOVICKÉ 
VINAŘSKÉ PODOBLASTI
Přehlídka se uskuteční v sobotu 20. září 2014 od 13.00 hod. 
v sále velkopavlovické sokolovny (předpokládané ukončení 
ve 21.00 hod.).

Na programu bude slavnostní vyhlášení výsledků, předání 
cen oceněným vinařstvím a degustace přihlášených vzorků vín.

Již nyní jste srdečně zváni k nevšednímu vinnému chuťové-
mu zážitku!

Městská knihovna, pod záštitou města Velké Pavlovice,
a Záhorské osvetové stredisko Senica zvou na vernisáž 
výstavy fotografií členů Fotoklubu při ZOS Senica

„Slovenské pohledy 2014“
Vernisáž se uskuteční v pátek, 10. října 2014, v 18.00 
hodin ve výstavní síni Městského úřadu Velké Pavlovice. 

Výstava se koná v rámci partnerské spolupráce měst Velké Pav- 
lovice a Senica a potrvá od 10. října do 10. listopadu 2014.

Upřímně se těšíme na Váš zájem a Vaši účast.

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci s firmou 
Indeart s.r.o. Bořetice Vás srdečně zvou na setkání 
se spisovatelem, scénaristou a známým řešitelem záhad…

BESEDA 
S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
Čtvrtek 23. října 2014, 17.00 hod.,
výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice.

Přijďte, čeká vás setkání s tajemnem, záhadami a dokonce 
s i Ďáblovou biblí. Těšíme se na Vás!

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

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Sobota 25. října 2014, 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. 

Již nyní se můžete těšit na nevšední zážitek
- troubení na lesnice v podání profesionálních trubačů.

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

na www.velke-pavlovice.cz 

Modrohorské obce Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, 
Kobylí a Vrbice Vás srdečně zvou na

VII. ročník

PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH
spojené se ZARÁŽENÍM HORY 
ve Vrbici
Sobota 6. září 2014
START * Velké Pavlovice, rozhledna Slunečná
CÍL * Vrbice, Zarážení hory a otevřené sklepy s programem

Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Němčičky a Vrbice

STARTOVACÍ BALÍČEK * 150,- Kč
(volný vzorek burčáku za razítko, sklenička, náramek jako 
volný vstup na akci Zarážení hory na Vrbici, kapsička na 
krk, slosovatelná razítkovací mapka s pokyny, 5% slevový 
kupon na odběr vína a další služby v Modrých Horách,  
10% slevový kupón na konzumaci jídla na farmě  
a restauraci Ovčí terasy aj.).

DOPORUČENÁ TRASA PRO CYKLOTURISTY
START Velké Pavlovice - Němčičky - Bořetice - Kobylí
CÍL Vrbice - ZARÁŽENÍ HORY (cca 25 km) - okruh 31 km

DOPORUČENÁ TRASA PRO PĚŠÍ 
(po zelené turistické značce)
START Velké Pavlovice - Němčičky - Bořetice - Kobylí
CÍL Vrbice - ZARÁŽENÍ HORY (cca 20 km)

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

1. OFICIÁLNÍ START VELKÉ PAVLOVICE - Turistický  
 areál s rozhlednou Slunečná - Rozhledna Slunečná
2. Velké Pavlovice - Vinium a.s. - Vinný bar * Nové!
3. Velké Pavlovice - Vinný stánek u historické sýpky  
 - Vinařství Fůkalovi



nebo na: Občanské sdružení Vinaři Vrbice
tel.: 731 469 553, e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
web: www.vinarivrbice.cz

Prodej vstupenek:
Na razítkovacích místech v každé obci Modrých Hor.

Ing. Lenka Bukovská zve všechny zájemce na zájezd ...

Osvětim a Březinka
Polsko * II. turnus

Exkurze do koncentračních a vyhlazovacích táborů 
z II. světové války

Zájezd se uskuteční v sobotu 6. září 2014 
Cena zájezdu: 550,- Kč (bus, vstupné, průvodce a sluchátka)

Odjezd autobusu: 5.20 hod. Bořetice 
a 5.30 hod. V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat mezi 19.00 a 20.00 hodin.

Zájezd se uskuteční při počtu 40 a více účastníků.

Závazné přihlášky a bližší informace: Ing. Lenka Bukovská,
tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz

VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ 2014
& DARY JIŽNÍ MORAVY
v pátek 12. 9. a v sobotu 13. 9. 2014

Místní vinařská slavnost a zemědělská výstava lákají návště- 
vníky nejen na ochutnávku vín a burčáku, ale také na zajímavý 
doprovodný program odvíjející se v duchu lidových tradic...

Zavítejte na lidovú notečku do hudebního presúzu...
v pátek 12. 9. 2014 do areálu sokolovny

19.00 hod. * SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

19.30 hod. * PŘEHLÍDKA VERBÍŘŮ
– předávání verbuňkové tradice v regionech Slovácka 
za doprovodu cimbálové muziky OLiNa z Hodonína

20.45 hod. * ZPÍVÁNÍ U VÍNA A BURČÁKU –  MUŽÁCKÝ 
SBOR z Mutěnic, MUŽÁCKÝ SBOR z Moravské Nové Vsi 
a PRESÚZNÍ SBOR z Velkých Pavlovic

22.00 hod. * BESEDA U CIMBÁLU

V dobrém sme sa sešli... zazpívat si, povyprávět, společ-
ně pobýt a dobré vínko popít...
v sobotu 13. 9. 2014 do areálu sokolovny

10.00 hod. * OTEVŘENÍ BRAN

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a.s.
– degustace a prodej vín
pátek 12. 9. 2014  14.00 – 20.00 hod.
sobota 13. 9. 2014  10.00 – 24.00 hod.
Město Velké Pavlovice a všichni spolupořadatelé srdečně 
zvou návštěvníky:

„Zastavte se u nás, budete vítáni…“

Vstupné na slavnost Velkopavlovického vinobraní:
•	 pátek	12.	9.	2014	*	100,- Kč
•	 sobota	13.	9.	2014	*	200,- Kč
 (v ceně sobotní vstupenky je zahrnuta i návštěva zeměděl- 
 ské výstavy v Ekocentru Trkmanka)
•	 sobotní	sleva	100,-	Kč	pro	důchodce	starší	60	let	 
 po předložení OP
•	 děti	do	15	let	a	osoby	zdravotně	postižené	po	předložení	 
 průkazu ZTP mají vstup zdarma
Vstupné na zemědělskou výstavu „Dary jižní Moravy“ * 30,- Kč

Město Velké Pavlovice Vás zve, ve spolupráci s Ekocentrem 
Trkmanka a ZO ČZS ve Velkých Pavlovicích, na podzimní 
zemědělskou výstavu

„Dary jižní Moravy“
Místo výstavy * Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice 

Zahájení výstavy v pátek 12. 9. 2014 * 
9.00 – 18.00 hodin
v sobotu 13. 9. 2014 * 10.00 - 18.00 hodin

Výstavu ovoce, zeleniny, hroznů odrůd révy vinné, 
květin a jiné úrody doprovodí hudební program v rytmu 
country – v sobotu na nádvoří zahraje a zazpívá kapela 
COLORADO z Velkých Pavlovic.

Vyzýváme touto cestou Vás všechny, kdo projevíte zájem 
a ochotu představit své pěstitelské úspěchy, neváhejte  
a zapojte se. Rádi Vás přivítáme mezi vystavovateli. 
Rovněž uvítáme Vaše rady, nápady, inspirace 
a organizační pomoc týkající se příprav této 
zahrádkářské přehlídky.

Organizační pokyny:
* příjem exponátů v Ekocentru Trkmanka – v úterý 9. září 
 a ve středu 10. září od 15.00 do 19.00 hodin 
* výstavní vzorek je třeba označit celým jménem, 
 adresou pěstitele a názvem odrůdy
* co se týká ovoce a zeleniny, doporučujeme dodat od jedné 
 odrůdy 3 až 5 ks v závislosti na velikosti plodů

* vstupné na výstavu 30,- Kč (v ceně sobotní vstupenky na 
slavnost vinobraní je zahrnutý i vstup na tuto výstavu)

Všem pěstitelům, kteří se rozhodnou představit úspěchy své 
úrody na podzimní výstavě, přejeme radost a spokojenost 
z letošní sklizně a pěkné zážitky na výstavě.

4. Velké Pavlovice - Rodinné vinařství Krejčiřík
5. Velké Pavlovice - Vinařství V&M Zborovský
6. Němčičky - Slovácký dvůr
7. Němčičky - Ovčí terasy (farma, restaurace, vinný bar)  
 * Nové!
8. Bořetice - Obecní sklep, vinotéka a muzeum Kraví hora
9. Bořetice - Penzion-sklep U Nováků - lokalita Hliníky 
 * Nové!
10. Kobylí - Vinařství Herzánovi
11. Kobylí - Obecní muzeum s vinotékou 
 - Stánek U Tetiček * Překvapení!
 + Vinný stánek Vinařství Varmuža
12. Vrbice - Sklep U tří růží * Nové!
13. OFICIÁLNÍ CÍL VRBICE - Vinné sklepy v pískovci
 v lokalitě Stráž - Vrbice „Pod Větřákem“ - stánek Vinaři 
 Vrbice o.s.

Možnost startovat ve všech obcích Modrých Hor!

za všechna razítka v razítkovací mapce obdržíte:
pamětní list mikroregionu Modré Hory, který bude  
k vyzvednutí na kterémkoli razítkovacím místě.  
Pokud se účastníte Zarážení hory na Vrbici, můžete zde 
vyhrát burčákovou tombolu na základě slosování čísla 
umístěného na razítkovací mapce a současně tak zažít  
neobyčejný kulturní zážitek.

Uvítací vzorek (kelímek) burčáku je zdarma „za razítko“.
Další vzorek za 10,- Kč. 
Kelímky jsou k dispozici na razítkovacích místech.
Skleničky je možné zapůjčit zálohově nebo zakoupit 
(50,- Kč) na razítkovacích místech.
V otevřených vinařstvích se platí poplatek 10,- Kč  
za vzorek burčáku či vína.

Ve Vrbici se můžete těšit na

ZARÁŽENÍ HORY 
S OTEVŘENÝMI SKLEPY
a dalším bohatým programem
Vstupné pro neúčastníky Putování za burčákem: 50,- Kč
Od 13.00 hod. - otevřené sklepy a degustace místních vín 
od 17.30 hod. - losování o burčákové ceny
(slosovatelná razítkovací mapka Putování za burčákem 
po Modrých Horách)

Následovat bude scénka ZARÁŽENÍ HORY (od 18.00 hod.)
– divadelní spolek Okolo Luže, 
zazpíváte si u cimbálu s Mužáky z Vrbice.
Atmosféru umocňuje jedinečné prostředí,
vinné sklepy v pískovci v lokalitě Stráž, Pod Větřákem.

vvvvBližší informace na:
Svazek obcí Modré Hory a TIC Velké Pavlovice,
tel: 774 240 425, 774 364 013, 519 428 149
e-mail: info@modrehory.cz, palka@modrehory.cz, 
infocentrum@velke-pavlovice.cz
web: www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

10.00 hod. * KOUZELNÝ NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL  
- dětská show kouzelníka JIŘÍHO HADAŠE
se školou kouzel, modelováním balónků Balloon Twisting, 
diskotékou plnou kouzelných rytmů, tance, soutěží a dárků

14.00 hod. * SADOVÁČEK – folklórní soubor dětí z Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích

14.30 hod. * SVÉRÁZ z PODLUŽÍ – folklórní soubor  
mladých nadšenců, kteří milují folklór, tanec, víno a zpěv

15.00 – 15.40 hod. * SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ 
PRŮVOD MĚSTEM
(vycházející z Vinařství Baloun, ul. Brněnská, Dlouhá, 
Bří Mrštíků, Herbenova, Nám. 9. května a Hlavní do areálu 
u sokolovny)

15.45 hod. * POŽEHNÁNÍ ÚRODĚ

16.00 hod. * ZARAŽENÍ HORY
– lidová scénka tradičního vinařského obřadu s doprovodem 
cimbálové muziky LAŠÁR

17.00 hod. * „KAREL HEGNER MEZI FOLKLÓREM A 
SWINGEM“
koncertní pořad MELODY GENTLEMEN a CIMBÁLOVÉ 
MUZIKY ALEŠE SMUTNÉHO

18.30 hod. * Komorní soubor MUSICA ANIMAE 
a ŽESŤOVÝ KVINTET

19.30 hod. * EUPHORICA - dobová a středověká hudba, 
world music v netradičním spojení dobových nástrojů

20.30 hod. * JUNIOR BIG BAND z Pohořelic, v jehož 
repertoáru je jazz, swing, blues, rock ‘n roll , big beat atd.

23.00 hod. * OHŇOVÁ SHOW SUPERNOVA v podání 
třebíčského klubu žonglérů MAGNIS 

V letošním roce slavnost vinobraní zpestří
podzimní zemědělská výstava

„Dary jižní Moravy“
Pestrá přehlídka ovoce, zeleniny, hroznů odrůd révy 
vinné, květin a jiné úrody v Ekocentru Trkmanka.

Zahájení výstavy - pátek 12. 9. 2014 * 9.00 do 18.00 hodin
Sobota 13. 9. 2014 * 10.00 do 18.00 hodin

V rytmu country zahraje a zazpívá country kapela COLORADO.

Doprovodné akce:
VINAŘSKÉ MĚSTEČKO
– ochutnávka burčáků a vín místních vinařů ze spolku Víno 
z Velkých Pavlovic s doprovodem cimbálové muziky 
LAŠÁR, řemeslný jarmark

VINAŘSTVÍ RADOMIL BALOUN
sobota 13. 9. 2014  10.00 – 18.00 hod. – degustace a prodej vín

VINIUM a. s. VELKÉ PAVLOVICE
sobota 13. 9. 2014  10.00 - 20.00 hod. – degustace a prodej vín
- exkurze výrobních prostor a historických sklepů 
– sraz u vrátnice * 10.30 * 13.30 * 15.30 hod.


