
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * prosinec 2014, leden, únor a březen 2015

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE VÁNOC, V ČASE NADCHÁZEJÍCÍHO 
NOVÉHO ROKU, ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH DNŮ I VEČERŮ…

Nabídka je více než bohatá…

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 

Neděle 21. prosince 2014
Náměstí před radnicí města 

ve Velkých Pavlovicích

S rozzářeným stromem na 
náměstí a světlem v dětských 

očích k nám v čase adventu již pomalu 
vstupuje ta pravá vánoční nálada.

V domovech zavoní cukroví a za 
okny vypadá „paní Zima“ mnohem 

více romanticky, zvláště když si zapálíme 
svíčku a s teplým punčem či svařeným vínem v hrnečku 
hledíme do praskajícího ohně v krbu.

Na tak romantickou náladu asi nemáme v tomto předvá-
nočním shonu každý den čas. Měli bychom se však umět 
zastavit, protože advent je ve svém prapůvodním křes-
ťanském významu právě o pokorném očekávání příchodu 
spasitele, tedy o rozjímání, přemýšlení a klidu v duši,  
o vnímání pohody.

- Program plný vánoční hudby, zpěvu a vánočních koled
- Zabíjačkové speciality - Sbor dobrovolných hasičů
- Svařené víno - Vinařství bratrů Zborovských 
 a Vinařství Valovi 

Přijďte tedy prožít vánoční náladu… 
•	12.00	hod.	*	polední	menu	–	domácí	zabíjačka	
•	13.30	hod.	*	vánoční	koledování	dětí	z	mateřské	školy	
•	14.00	hod.	*	vypouštění	balónků	s	přáním	pro	Ježíška	
•	14.05	hod.	*	pásmo	studentů	Gymnázia	Velké	Pavlovice 
•	14.30	hod.	*	vystoupení	kytarového	kroužku	–	SVČ	při	ZŠ	
•	15.00	hod.	*	vánoční	zpívání	s	Josefem	Kralovičem	
•	15.30	hod.	*	sváteční	písně	v	podání	Presúzního	sboru	
•	16.00	hod.	*	vánoční	poselství	

Osvětové úterky:

FILMY Z JEDNOHO SVĚTA 

Příspěvková organizace Ekocentrum Trkmanka se zapojila
do	projektu	společnosti	Člověk	v	tísni.

Program

„Promítej i ty!“
je alternativním způsobem distribuce
lidskoprávních dokumentárních filmů,
která	v	Česku	doposud	nemá	obdoby.	

V rámci zimních měsíců v programu „Osvětové úterky“ 
máte	možnost	shlédnout	sérii	projekcí	filmů	festivalu	
Jeden svět. 

Každé	promítání	začíná	v	18:00 hodin v mediální učebně 
Ekocentra Trkmanka.

Vstup na tyto projekce je zcela zdarma!

Vybraná série filmů a data realizace:
6.	1.	2015	*	Vražedná pole na Srí Lance
20.	1.	2015	*	Ilegální máma
3.	2.	2015	*	Viva Cuba Libre
17.	2.	2015	*	Poslední sny

Pozvání do EKOCENTRA TRKMANKA 
Velké Pavlovice na…

KROJOVÉ DÍLNIČKY

V loňském roce jsme na ekocentru ochutnali návrat k našim 
tradicím a rádi bychom v započatých aktivitách pokračovali.

Připravujeme pro vás krojové dílničky na dlouhé zimní veče-
ry, v nichž se budete moci naučit základy krojové výšivky
na kapesníky a košile, šití a výšivku kordulek, škrobení 
krojových sukní, vázání turečáku, malování mašlí 
a samozřejmě také něco málo osvěty.

Termíny jednotlivých dílniček budou vyhlášeny a uvedeny 
na webových stránkách.

www.ekocentrum-trkmanka.com

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

na www.velke-pavlovice.cz 

•	16.05	hod.	*	duo	Barbora	Grůzová	&	Eliška	Vomáčková	
•	16.15	hod.	*	Žesťové	kvinteto	s	pásmem	koled	 
	 -	ZUŠ	Velké	Pavlovice

JEŽÍŠKOVA DÍLNA
program	pro	děti	*	12.00	-	17.00	hod.	*	zasedací	místnost	
na	radnici,	výtvarné	tvoření	s	vánoční	tématikou	se	SVČ	
při	ZŠ

Výstavní sál

OBRÁZKY Z PLENÉRŮ 

výstava fotografií * Gymnázium Velké Pavlovice 
a ZUŠ Senica *

Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

www.velke-pavlovice.cz
 

Přivítejme společně příchod 
nového roku 2015
Středa 31. prosince 2014 

Město Velké Pavlovice Vás zve o Silvestrovské noci 
ke společnému půlnočnímu setkání občanů města 
a přivítání příchodu nového roku 2015,
 které se uskuteční na náměstí u radnice.

Od	23.00	hodin	zde	bude	pro	zahřátí	hostů	připraveno	
svařené víno a horký čaj, o půlnoci společný přípitek  
a malá světelná show. 

Ze svých domovů si prosím přineste šampaňské, 
víno a skleničky.

Přijměte naše pozvání!



Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
... srdečně zve širokou veřejnost na výstavu obrazů...

GRAFIKY Ivy Hüttnerové 
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 30. ledna 2015  
v 17.00 hod., dále výstava potrvá od 30. ledna 
do 1. března 2015

Výstavní sál Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

Vernisáž bude spojena s besedou s herečkou, moderátorkou,
ale	především	vynikající	výtvarnicí	paní	Ivou	Hüttnerovou.	

Iva	Hüttnerová	vystudovala	herectví	na	pražské	DAMU,
avšak	malování	se	věnuje	více	jak	40	let.	

Na svůj vrub si připsala již na tři sta výstav u nás i v zahraničí.
Inspiraci pro své nostalgické obrázky nachází převážně
v časech našich babiček a prababiček. 

Přijďte si nechat pohladit duši, těšíme se na Vás!

www.ivahuttnerova.cz
www.ekocentrum-trkmanka.com

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory Vás srdečně 
zve na již tradiční

FOTBALOVÝ TURNAJ
O pohár Modrých Hor
Velké Pavlovice 2015  

Sobota 31. ledna 2015, zahájení 13.00 hod.,
sportovní hala při ZŠ a Gymnáziu Velké Pavlovice 

Turnaje	v	sálové	kopané	se	zúčastní	mužstva	hráčů	z	Velkých	
Pavlovic	A	a	B,	dále	mužstva	Ždírce	nad	Doubravou,	 
slovenské	Senice,	Brumovic,	Hovoran	a	týmu	Modrých	Hor.

Tento turnaj bývalých hráčů kopané je vzpomínkovou akcí
na zesnulé hráče oddílu. Navazuje na několikaletý turnaj 
„Memoriál	Klementa	Minaříka“.

Předpokládané	ukončení	cca	v	18.00	hodin.

www.modrehory.cz

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory 
srdečně zve všechny příznivce hudby, tance a dobrého 
vína za zábavou na

SPOLEČENSKÝ 
PLES
MODRÝCH HOR
Sobota 28. února 2015, zahájení 
v 19.30 hod., sál sokolovny 
ve Velkých Pavlovicích  

K	tanci	a	poslechu	bude	hosty	
doprovázet SALONNÍ 
ORCHESTR	BRNO,
jehož základní skladbou jsou 
klasikové salonní literatury
a autoři světových  
muzikálových melodií.

Vstupné		na	místě	200,-	Kč

Možnost rezervace míst a vstupenek
na	tel.	774	364	013	nebo	na	emailu	palka@modrehory.cz

Čeká	Vás	příjemný	společenský	zážitek
spojený	s	ochutnávkou	vín	z	Modrých	Hor.	

www.modrehory.cz

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
Vás srdečně zve na výjimečnou akci…

MEDITRINA - degustace žen
Sobota 7. března 2015
Sokolovna Velké Pavlovice  

Mezinárodní výstava 
vín zaštítěná 
a realizovaná
pouze ženami pro 
širokou veřejnost.

www.ekocentrum-
-trkmanka.com

Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na

KROJOVANÝ PLES 
Sobota 10. ledna 2015, zahájení v 19.30 hod.,
sál sokolovny Velké Pavlovice  

K	tanci	a	poslechu	hraje	dechová	hudba	BÍLOVČANKA.
Ples bude zahájen vystoupením dětského souboru  
Sadováček a předtančením Moravské besedy.
Vstupné	80,-	Kč

www.velke-pavlovice.cz

Gymnázium Velké Pavlovice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 14. ledna 2015 od 8.00 do 16.00 hodin  

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, rodiče 
i absolventy. 

Těšit se můžete na bohatý program, prohlídky učeben  
a veškerých prostor školy. 

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Myslivecká jednota Velké Pavlovice ve spolupráci  
s Městem Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 17. ledna 2015, začátek ve 20.00 hod,
sál sokolovny Velké Pavlovice

Vstupné	tradičních	80,-	Kč

K tanci a poslechu hraje dechová hudba VACENOVJÁCI.

Bohatá,	nejen	zvěřinová	tombola	a	občerstvení	zajištěno.	
K	jídlu	bude	připraven	zvěřinový	guláš!

Předprodej	vstupenek	9.	ledna	2015	v	18.00	hod.	na	Myslivně,	
dále bude možné vstupenky zakoupit přímo na plese!

www.velke-pavlovice.cz

GYMNÁZIUM VELKÉ PAVLOVICE
spolu se studenty a Radou rodičů pod záštitou Města 
Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

11. STUDENTSKÝ PLES
Pátek 13. února 2015 v sále sokolovny 
ve Velkých Pavlovicích 

Přijďte mezi nás, již nyní jste vítáni! 

www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
v úzké spolupráci s Městem Velké Pavlovice, T.J. Sokol, 
Klubem důchodců a Dámským klubem

… Vás zve a současně vyzývá…

Vraťme se SPOLU
ke kouzlu masopustního veselí!
Sobota 21. února 2015, od 15.00 do 22.00 hodin
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
 
Základní	ideou	projektu	„Vraťme	se	SPOLU	ke	kouzlu	 
masopustního veselí“ je obnova původních zapomenutých 
tradic pořádaných v našem městě naposledy před šedesáti lety. 

Snahou je oslovit naši komunitu k zastavení se v této  
uspěchané době a nalezení času, který můžeme příjemně  
strávit masopustním veselím, věnovat se sami sobě,  
své rodině, svým blízkým a svému okolí.

Formou…

• osvěty
• masopustního průvodu
• předvádění lidových řemesel 
• a tvořivých dílniček 

…chceme přiblížit všem lidové zvyky a obyčeje,
rozvíjet vazby mezigenerační a v naší komunitě.
 
Přijďte se mezi nás pobavit, již nyní jste srdečně vítáni!

www.ekocentrum-trkmanka.com


