KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

květen & červen /2010

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE MÁJOVÉM S PŘÍCHUTÍ PRVNÍCH LETNÍCH DNŮ, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

PŘEBOR Moravského rybářského svazu
v SEDMIBOJI „OPEN“ & JARNÍ KOLO LIGY
MLÁDEŽE SK. „B“ v rybolovné technice
l
l
l

sobota 1. května 2010, začátek závodu 8.20 hod., sportovní areál TJ Slavoj
(tréninkové fotbalové hřiště), předpokládané ukončení závodů 17.00 hod.
z programu – netradiční sportovní klání v rybolovné technice
akci pořádá MO Moravského rybářského svazu Brno 5

Odpoledne s PC - JAK PRACOVAT S KATALOGY
VEŘEJNÝCH I ODBORNÝCH KNIHOVEN
l
l
l

termíny - vždy pondělí 3. května, 24. května a 7. června 2010, 14.00 až
16.00 hod., Městská knihovna (Hlavní 9)
krátká individuální školení pro zájemce, kteří si sami chtějí vyhledávat knihy na
internetu
akci pořádá Městská knihovna Velké Pavlovice, bližší informace na tel.: 774 364
014 (Mgr. Růžičková)

FORUM MORAVIUM 2010
VII. ročník nominační přehlídky vín
s garantovaným původem
ve Velkopavlovické vinařské podoblasti
l
l

l
l

MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ PO MODRÝCH HORÁCH
l
l

KINO Velké Pavlovice – český ﬁlm

l

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

l

l
l

l

pátek 7. května 2010, začátek promítání 20.00 hod., Městské kino Velké Pavlovice
Komedie ČR 2009, 102 min., - V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh
slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neumí svého povolání či poslání využít
ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze špitálu. Spokojen
se svým životem po boku hezké manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně
Marie Košvancové v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví
prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho služby. Svou pokornou
skromností a ochotou pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za zetě doktora s
velkým D, tedy někoho, kdo je především uznávanou osobností, vydělávající velké peníze. A nesloužit komukoliv a zadarmo, jako to činí Čeněk. Režie: Zdeněk
Troška, hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová,
Jitka Smutná, Alžbeta Stanková, Oldřich Navrátil, Adéla Gondíková, Bohumil
Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Pogodová, Miroslav Vladyka, Michal Novotný,
Edita Brychtová, Jana Šulcová
Vstupné 80,- Kč

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2010
l

l

l

l
l

sobota 8. května 2010, výdej vstupenek od 10.00 hod., začátek akce v 11.00
hod. na radnici města V. Pavlovice (Nám. 9. května 40), dále vinné sklípky dle
seznamu a vinného lístku po celém městečku Velké Pavlovice, které budou otevřeny do cca 18.00 hod.
z programu - ochutnávky vín ve sklípcích místních vinařů ze spolku Víno z
Velkých Pavlovic, poznávací soutěž o hodnotné ceny - láhve vína, Vinárna u
Kaderků nabídne vinařský špíz (objednávky na tel.: 777 211 882), Restaurace U
Vavřince zve na steaky na různý způsob (objednávky na tel.: 603 241 792), večer
Beseda u cimbálu v areálu sokolovny (od 19.00 hod.), kde bude připravena
ochutnávka vín místních vinařů, občerstvení zajištěno
vstupné na akci Májové otevřené sklepy 500,- Kč (vstupné zahrnuje seznam
otevřených vinných sklepů s kontakty na vinaře a mapkou města, vinný lístek,
označení návštěvníka a degustační sklo, dále je v ceně vstupenky zahrnut kupon
v hodnotě 200,- Kč na nákup vína dle vlastního výběru)
vstupné na večerní Besedu u cimbálu 100,- Kč
akci pořádá spolek Víno z Velkých Pavlovic, Město Velké Pavlovice a Forum
Moravium

SEMINÁŘ pro uchazeče o zaměstnání
- PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
l
l

l

pondělí 10. května 2010, 13.00 až 17.00 hod.
z programu – MěK V. Pavlovice zabezpečí půldenní přenášku spojenou s
tréninkem a příklady, cílem je ukázat uchazečům, jak vypadá v současné době
VŘ, jak je možno se na ně připravovat, jaké jsou nejdůležitější informace, čím je
možno zvýšit své šance na trhu práce
akci pořádá Městská knihovna Velké Pavlovice, bližší informace
na tel.: 774 364 014 (Mgr. Růžičková)

pátek a sobota 21. a 22. května 2010, sokolovna Velké Pavlovice
z programu - pátek 21. května 2010, 14.00 – 21.00 hod. - slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen, zahájení degustace, k dobré náladě zahradě cimbálová
muzika; sobota 22. května 2010, 14.00 – 21.00 hod. - degustace vzorků vín
vstupné 200,- Kč
akci pořádá Forum Moravium, o. s. a Město Velké Pavlovice

sobota 22. května 2010, začátek 9.00 hod., startovní místo - prostranství u
radnice města V. Pavlovice (Nám. 9. května)
z programu – cyklistické i pěší vítání jara v krajině Modrých Hor, putování
obcemi Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí a Vrbice, ochutnávky vín
z produkce místních vinařů, návštěva rozhleden Slunečná a Kraví hora, večer
posezení u cimbálu pod Slunečnou a mnohé další
startovné 150,- Kč
akci pořádá DSO Modré Hory

PŘEHLÍDKA
MODROHORSKÝCH MUŽÁCKÝCH SBORŮ
l
l

l
l

sobota 22. května 2010, začátek 19.00 hod., turistický areál Nad Zahradami
s rozhlednou Slunečná
z programu – vystoupení mužáků z Modrých Hor – za Velké Pavlovice Presúzní sbor, za Bořetice Svodničan, Kobylský mužácký sbor a Vrbičtí mužáci, kteří zazpívají speciﬁcký repertoár, přesahující obvyklé lidové zpívání, hrát bude
orchestr lidových nástrojů OLiNa z Hodonína, vystoupí soubor písní a tanců ze
Starého Města DOLINA
vstupné 50,- Kč
akci pořádá DSO Modré Hory a JPK, o. s.

NOC KOSTELŮ
l
l

l
l

pátek 28. května 2010, začátek v 16.00 hod., prostranství u kostela Nanebevzetí Panny Marie
z programu - odpoledne pro děti - MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU - soutěž o nejoriginálnější kresbu na dané téma, navečer - koncert velkopavlovických souborů
a pozvaných umělců
vstupné (případně jiné poplatky) dobrovolné
akci pořádá Orel Velké Pavlovice

DEN DĚTÍ
při příležitosti oslavy 120. výročí
od založení SDH ve Velkých Pavlovicích
l
l

l
l

sobota 29. května 2010, začátek 14.00 hod., parkoviště u sýpky
z programu – ukázka současné a historické požární techniky, ukázka policejních vozidel, praktická ukázka vyprošťování osob z vozidla, ukázka práce s čerpadly a pilami, hry pro děti, opékání špekáčků, možná přijde i dráček Soptík!
vstup volný
akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

KONCERT INSTRUMENTÁLNÍCH
pěveckých a tanečních souborů
l
l

l
l

neděle 30. května 2010, začátek 16.00 hod., podkrovní koncertní sál radnice
Velké Pavlovice
z programu – na koncertu vystoupí pěvecký sbor žáků hudební nauky
Mgr. J. Valouškové, dívčí pěvecký sbor K. Jarošové, pěvecký sbor Singing Ladies
M. Karberové, pěvecký komorní soubor Mgr. J. Hanáka, akordeonový soubor
R. Zemana, ﬂétnový soubor Mgr. J. Míchala, žesťový kvartet MgA. Z. Bílka, cimbálová muzika M. Čecha a folklórní taneční soubory L. Šauerové
vstupné volné
akci pořádá Základní umělecká škola Velké Pavlovice a Město Velké Pavlovice

LUCERNIČKY PŘÁNÍ – Den dětí
l
l

l

pátek 4. června 2010, 19.30 až 21.30 hod., Městská knihovna (Hlavní 9)
z programu – doplňková večerní akce ke Dnu dětí v městské knihovně ve spolupráci s SVČ při ZŠ V. Pavlovice; děti si mohou namalovat svá tajná přání na
thajské lucerny a společně je pustit do vesmíru
akci pořádá Městská knihovna Velké Pavlovice, bližší informace
na tel.: 774 364 014 (Mgr. Růžičková)

III. ročník PŘEHLÍDKY MLADÝCH DECHOVEK
MIRKA PLÁTENÍKA
l
l

l
l

neděle 6. června 2010, začátek 15.00 hod., plac za sokolovnou
z programu – vystoupení mladých dechovek ZUŠ Velké Pavlovice, ZUŠ Kyjov,
ZUŠ Dolní Bojanovice a Kamarádi z Mutěnic, hudebním odpolednem budou
provázet manželé Bílkovi
vstup volný
akci požádá Základní umělecká škola Velké Pavlovice a Město Velké Pavlovice

BRATŘI EBENOVÉ
– Koncert oblíbeného pěveckého tria
l
l

l

pátek 18. června 2010, začátek koncertu 20.00 hod., exkurze ve Vinařství
Baloun od 17.00 hod., nádvoří Vinařství Baloun
z programu - koncert legendární bratrské trojice za doprovodu dalších vynikajících kolegů muzikantů, jako host vystoupí velkopavlovický Presúzní sbor v
písni s názvem Folklóreček, součástí kulturní akce budou otevřené dveře a prohlídka prostor vinařství s možností degustace vín oceňovaných na prestižních
světových výstavách
vstupné - předprodej 290,- Kč, na místě 350,- Kč (děti do 15 let a ZP zdarma)
- místa pro publikum jsou k sezení, místa předprodeje - Ticketpro
a TIC Velké Pavlovice

PO STOPÁCH PYTLÁKA FOLORIÁNA
– Dětský den
l
l

l
l

neděle 20. června 2010, od 14.00 hod., areál myslivny „Pod Floriánkem“
z programu - pro děti je připravena přírodovědná stezka, ukázka sokolnictví, opékání špekáčků, spousty her, soutěží; občerstvení pro děti i rodiče
zajištěno
vstup volný
akci pořádá Myslivecká jednota Velké Pavlovice ve spolupráci
s Městem Velké Pavlovice při příležitosti června - měsíce myslivosti

V. ročník EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ
l
l

l
l

sobota 26. června 2010, začátek cyklovýletu od 9.00 do 12.00 hod, startovací
místo – kemp Formanka v Hustopečích
z programu – k příležitosti půlkulatého pátého výročí oblíbené cykloturistické akce se její účastníci dočkají prodloužení trasy na cca 40 km – zároveň se trasa stane okruhovou; srdečně vítáni budete na razítkovacích místech
v Hustopečích, Starovičkách, Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Vrbici, nově
pak také v Kobylí, Němčičkách, Horních Bojanovicích a Kurdějově; akce bude
ukončena na náměstí v Hustopečích bohatým kulturním programem a slosováním vstupenek o hodnotné ceny; během celého dne budou otevřeny
ve všech obcích vinné sklípky nabízející ochutnávky místních vín, rozhlédnout
se do krajiny můžete z vyhlídky ve Starovičkách, z rozhledny Slunečná ve Velkých Pavlovicích, z Kraví hory v Bořeticích a z vyhlídkového místa Na Stráži ve
Vrbici; jako každoročně budou k mání krajové kulinářské speciality a také živá
hudba
startovné – dospělí 150,- Kč, děti 70,- Kč
akci pořádají obce a města Velké Pavlovice, Hustopeče, Starovičky, Bořetice,
Vrbice, Kobylí, Němčičky, Horní Bojanovice a Kurdějov

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU a ŠKOLNÍ KLUB
při ZŠ Velké Pavlovice
tel.: 519 322 111, e-mail: svc.velke-pavlovice@seznam.cz

PROGRAM AKCÍ - KVĚTEN 2010
PONDĚLKOVÁNÍ
l
výtvarné akce spojené s tématikou ročního období
l
pro děti
l
1x za 14 dní, vždy v pondělí 15. 00 – 17. 00 hod.
l
cena: 50 Kč za odpoledne (materiál na výrobek děti dostanou, výrobek si odnášejí domů)
3. 5. Dárečky na den matek
17. 5. Zdobené jarní kolíčky
TVOŘIVÉ SOBOTY
l
výtvarné kurzy různého charakteru
l
pro děti, dospělé, rodiče s dětmi
l
vybrané soboty 13. 00 – 15. 00 hod.
l
cena: 100 Kč za jeden kurz (účastníci materiál dostanou, výrobky si odnášejí
domů)
15. 5. Malování hedvábných šátků
22. 5. Pletení košíků z pedigu

VÝŠLAP DO OKOLÍ
l
6. 5. 2010
l
pro děti od 1. do 9. třídy
l
Chcete poznat své okolí a něco se o něm naučit?
l
od 14. 00 do 16. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
kapacita je omezena na 15 dětí, proto je nutné se nahlásit dopředu!
ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI
l
pondělí 10. 5. 2010, 14. 6. 2010
l
chcete poznat nové stolní hry? Přijďte mezi nás.
l
v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
věk: nerozhoduje
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU
l
středa 12. 5. 2010
l
přijďte si změřit síly v hře, ve které nerozhoduje věk,
ale postřeh a dobrá muška
l
v pondělí 14. 00 – 16. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
věk: nerozhoduje
TURNAJ V BADMINTONU
l
čtvrtek 20. 5. 2010
l
místo konání: malá tělocvična
l
I když hrát neumíte, přijďte si to zkusit
l
od 14. 00 hod.
l
cena: zdarma
TURNAJ V ŠIPKÁCH
l
středa 26. 5. 2010
l
přijďte si změřit síly v hře, ve které nerozhoduje věk, ale přesné oko
l
v pondělí 14. 00 – 15. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
věk: nerozhoduje
ZÁVĚREČNÉ KROUŽKOVÁNÍ NA SVČ
l
31. 5. – 4. 6. 2010
l
od 14. 00 do 15. 00 hod.
l
pro členy kroužků
l
všichni členové kroužků jsou zváni na ukončení činnosti kroužků
ve školním roce 2009/2010
l
nebudou chybět hry, dobrůtky a drobné dárečky

PROGRAM AKCÍ - ČERVEN 2010
PONDĚLKOVÁNÍ
l
výtvarné akce spojené s tématikou ročního období
l
pro děti
l
1x za 14 dní, vždy v pondělí 15. 00 – 17. 00 hod.
l
cena: 50 Kč za odpoledne (materiál na výrobek děti dostanou, výrobek si odnášejí domů)
7. 6.
Sadíme si pro radost
SBĚR PAPÍRU
l
10. 6. 2010
l
před ZŠ Velké Pavlovice před prvním stupněm ZŠ od 7.00 do 8.00 hod. výuky
již tradičně proběhne na základní škole sběr papíru
l
je nutné třídit: časopisy, noviny, kartony
l
budou vyhlášeni tři nejlepší sběrači z 1. a 2. stupně a tři nejlepší třídy
ŠIPKOVANÁ
l
17. 6. 2010
l
pro děti od 1. do 5. třídy
l
Chcete poznat své okolí a něco se o něm naučit a zahrát si hru?
l
od 14. 00 do 16. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
kapacita je omezena na 15 dětí, proto je nutné se nahlásit dopředu!
BRAMBORAKIÁDA
l
9. 6. 2010
l
přijďte ukázat, že umíte upéci nejvoňavější a nejchutnější bramborák
l
v pondělí 14. 00 – 15. 00 hod.
l
cena: zdarma
l
věk: nerozhoduje
TÁBORÁK NA ROZLOUČENOU SE ŠKOLNÍM ROKEM
l
11. 6. 2010
l
přijďte se rozloučit se školním rokem při dobrém buřtíku
l
ve středu 17. 30 – 20. 00 hod.

Změna programu vyhrazena
Další informace a podrobné programy hledejte na internetových stránkách
města Velké Pavlovice - www.velke-pavlovice.cz
(Kalendář akcí na titulní stránce webu)
nebo na TIC Velké Pavlovice, tel.: 519 428 149, 777 736 413
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
Karolína Bártová

