30. srpen / sobota
9.00 otevení bran

hlavní scéna Za sokolovnou

10.00 Sadováek, Dtská cimbálka Hanýsku
/ dtské folklórní a hudební soubory
11.00

Škola kouzel HARRYHO POTTERA

12.00 HANÝSEK / dtský folklórní soubor
13.00 Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
13.30 VOJARA / cimbálová muzika (U lisu)
14.30 Slavnostní zahájení (U lisu)
15.00 Prvod mstem

Zarážení Hory

scénické ztvárnní tradiního vinaského
obadu v podání místních ochotník a chasy

AROVNÉ OSTROHY
pední slovenský folklórní soubor

18.00

Presúzní sbor a jeho hosté...
Šárka Marková, Liduška Malhocká,
RIVUS & percussion session aj.

19.30

Ivan MLÁDEK
& Banjo Band
legenda eské zábavy se svými kolegy
Milanem PITKINEM, Lenkou PLAKOVOU aj.

21.00 Tanení zábava s dechovkou

LÁCARANKA

4/2008

20.00

HUDEBNÍ PRESÚZ
folklór tradin i netradin

Presúzní sbor, Šárka MARKOVÁ, Lenka KUBÍKOVÁ,
Tomáš KOKO, Mužáci z Kobylí, RIVUS & percussion
session, S.S.O.G.E. a další...hudební veselice pokrauje
besedou u cimbálu

areál TJ Slavoj / alternativní scéna
16.00 KUMBALU / world music
18.00 A.M.Úlet & Shankar Blue / folk & didgeridoo
20.00 LEŽÉRNÉ a VLEŽE / jazz-pop-rock
21.30

KO ABOJ

/

moravská world music

23.00 COLORADO / tanení country zábava

areál Za cihelnou / nejen pro dti
Jezdecký den na rani, výstava vojenské techniky
a rádiov ízených model, horkovzdušný balón...
...a k tomu všemu:
emeslný jarmark, exkurze do vinaských rem
Vinium, Pavlovín, Baloun, jízdy koskými
brykami a silniním vlákem po mst, prohlídka
kostela Nanebevzetí Panny Marie, výstava obraz,
atrakce, hry a soutže pro dti, bohaté oberstvení
a mnoho jiného...
vstupné / permanentní vstupné pro oba dny 200 K /
samostatn pátek 100 K, sobota 150 K / dti a ZP zdarma

Vinaský areál U lisu / lidová zábava
nabídka burák a vín, cimbálové muziky
Mistínská ml. cimbálka a VOJARA (od 10 hod.),
dechová hudba LÁCARANKA (od 16 hod.)
a beseda s cimbálovou muzikou ŠMYTEC (od 19 hod.)

www.velkopavlovickevinobrani.cz

16.00

17.00

29. srpen / pátek
18.00 Kest knihy Josefa Pavlovického, vernisáž
výstavy fotograí “Z cest dalekých i blízkých”,
výstava obraz Zdeka Hudeka (sál radnice)
18.30 Slavnostní mše svatá (kostel)

ZÁŘÍ
Foto na obálce: © Mgr. Bc. Jana Pláteníková a Milán Pecka
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2008 * 37. ročník
* šéfredaktor: Ing. Zdeněk Karber * výkonná redaktorka: Karolína Bártová
* adresa redakce: Velkopavlovický zpravodaj (TIC a Městská knihovna), Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06
* tel.: 519 428 149, 777 736 413 * e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz * sazba a graﬁcké práce: Atelier Kopecký, Blansko
* tisk: HALP PRINT, spol. s r. o., Hustopeče * vydavatel: Město Velké Pavlovice * registrační číslo periodika: MK ČR E 13316
* cena: ZDARMA * náklad: 1.200 ks * Veškerá práva uvedených autorů vyhrazena.

Webové stránky našeho města otevřelo v červenci 2008 rekordních 11.466 uživatelů
Teplý červnový večer patřil vzpomínce na vinaře A. V. Horňanského
Vlha pestrá – létající klenot Velkých Pavlovic
Verbuňk Vítka Lovečka z Velkých Pavlovic zaujal porotu i aplaudující obecenstvo
Červenec je měsíc prázdninový, ne však pro mateřinku

LETNÍ PRÁZDNINY PATŘÍ DĚTEM A TÁBORŮM
Příměstský tábor ŽRALOCI

Příměstský tábor RYTÍŘI A RYTÍŘKY

Pobytový tábor VYHLÍDKA V MORAVSKÉM KRASU

Foto: archiv DDM Velké Pavlovice

