Hle jižní Morava
Kraj meruněk a vína
Janíčka tu v písni zabili
A u jezírka blízko Podivína
Střevíček bílý víly ztratily

1/2009

Jan Skácel

ochutnáte jedinečná
vína přímo v místě
jejich zrodu

Akce začne v sobotu 21. března 2009 v 9.00 hod. slavnostním zahájením
ve Velkých Pavlovicích před Městským úřadem. Sklepy se pro Vás otevřou
v 10.00 hod. a to ve všech výše jmenovaných obcích Modrých Hor.
Celkem na vás čeká 44 vinařů a na 300 vín z místních vinic.

setkáte se s
nejvěhlasnějšími
moravskými vinaři,
jejichž jména znáte
z etiket svých
oblíbených vín

seznámíte se s
vinařskými řemesly
a uměleckými díly
inspirovanými vínem

najdete si tam to
své na celý život

Kromě vína je také připraven bohatý program, z něhož si jistě vybere každý.
Jen namátkou vybíráme možnost navštívení a prohlídky vinařských
provozů PATRIA Kobylí, VINIUM a.s., Prohlídka Šlechtitelské stanice
Velké Pavlovice s výkladem a ochutnávkou netradičních, zde šlechtěných
vín, promítání ﬁlmu “Bobule”, prohlídku muzea v Kobylí s ochutnávkou
místních specialit, vystoupení mužáckého sboru a nebo třeba program
určený jen pro ženy „Ženy a vína, kouzlení s chutí“.
Podrobné informace s možností objednání vstupenek najdete
na internetové adrese www.otevrenesklepy.cz.
Předprodej vstupenek byl zahájen začátkem měsíce února,
k dispozici je omezené množství v počtu 2.000 ks lístků.
Cena vstupenky 1.000 Kč.
Neváhejte tedy a přijměte vlídné přijetí vinařů kraje,
kde Pán Bůh požehnal nejlepším červeným vínům na Moravě.
Vydejte se strávit nezapomenutelné a podmanivé chvíle
v prostředí historických sklepů.
Ochutnejte vína plná moudra, tvrdé práce a lásky,
vína z Modrých Hor ...
Těšíme se na Vás.
Bližší informace o akci poskytne také Turistické informační centrum
ve Velkých Pavlovicích na tel.: 519 428 149
nebo e-mailem: infocentrum@velke-pavlovice.cz
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ÚNOR
Statistika pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2008
Vestibul velkopavlovické sokolovny prošel rozsáhlou rekonstrukcí
Vystavovali jsme na veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Slovakiatour
Hledáme jméno pro novou rozhlednu
Historicky první ples Modrých Hor hostily Velké Pavlovice

VELKÉ PAVLOVICE obrazem ...

VELKÉ PAVLOVICE obrazem ...

JEŽÍŠKOVA NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PODPIS SMLOUVY S DÁNSKOU FIRMOU BERENDSEN

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE VESTIBULU SOKOLOVNY

REGIONTOUR BRNO

SMUTNÁ PODÍVANÁ PO NOČNÍM ŘÁDĚNÍ VANDALŮ

ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA

I. PLES DSO MODRÉ HORY
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