KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

září & říjen /2010

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PODZIMNÍCH BURČÁKŮ, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

2010

18.30
19.00
20.00
20.30
01.00

KELČOVAN / folklórní soubor (Kysuce, Slovensko)
Jiří SCHMITZER / herec a osobitý písničkář
KELČOVAN/ folklórní soubor (Kysuce, Slovensko)
VEČERKA / taneční zábava s dechovou hudbou
Závěrečný verbuňk

10.00
11.30
13.00
15.00
16.30
18.00
20.00

MINACH / čokoládové blues
KARPATSKÉ HORKÉ / slovenská world music
KRYŠTOF / pop-rock
MARW / irská world music
DENEB / balkánská world music
GRIMASA ČÁPA / jazz-funk
Radim HLADÍK a BLUE EFFECT / mistr kytary a pokračování legendy českého art-rocku
KK BAND & Ája / melodický jazz a chansonové výlety

Scéna II / U sýpky

Pátek 3. září 2010
18.00
18.30

Vernisáž výstavy (sál radnice, otevřeno v sobotu a neděli od
10.00 do 17.00 hod.)
Slavnostní mše svatá (kostel)

21.30

Scéna I / Za sokolovnou

Nabídka burčáků a vín, beseda u cimbálu s cimbálkou aj...

20.00 DIABOLSKÉ HUSLE / strhující cimbálová muzika
22.00 HUDEBNÍ PRESÚZ s Presúzním sborem, netradiční cimbálkou MEDICIMBAL a hosty...

Sobota 4. září 2010
Scéna I / Za sokolovnou
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.30
14.30
15.00
16.00

17.00

Otevření bran
SADOVÁČEK / dětský folklórní soubor (Velké Pavlovice)
KELČOVÁNEK / dětský folklórní soubor (Kysuce, Slovensko)
PRINCEZNA ZALÚBENÁ DO STRAŠIDLA / Záhorácké
loutkové divadlo (Senica, SK)
SWORD / šermířská skupina
Dětská dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
Slavnostní zahájení
Průvod městem / průvod doprovází dechová hudba / za
sokolovnou hraje cimbálová muzika
ZARÁŽENÍ HORY a ZÁHORÁCKÉ DIVADLO / netradiční scénické ztvárnění tradičního vinařského obřadu s hosty
ze Senice
Hana a Petr ULRYCHOVI s JAVORY / legendy moravské
lidové písně

Scéna III / Vinařské náměstíčko

Dětský park Za sýpkou
Atrakce a kolotoče pro děti, zábavný program a hry nejen pro děti...
Areál Za cihelnou / nejen pro děti
Jezdecký den na ranči, výstava rádiově řízených modelů, lukostřelba,
horkovzdušný balón a další...
Areál Na rozhledně “Slunečná” /vyhlídka
Drobný program pro děti, občerstvení...
Okružní jízda silničním vláčkem
Trasa se zastávkami: Za sokolovnou * Na rozhledně * U cihleny * U kostela
(jízdné pro děti do 15 let zdarma, dospělí 20,- Kč)
Exkurze do vinařských ﬁrem
VINIUM a.s.; Vinařství Radomil BALOUN
...a k tomu všemu:
Řemeslný jarmark, staroslovanský tábor, jízdy koňskými bryčkami a
silničním vláčkem, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, výstava obrazů, atrakce, hry a soutěže pro děti, bohaté občerstvení a mnoho
jiného...
Vstupné:

Dvoudenní 300,- Kč
(V případě koupi zvýhodněné dvoudenní vstupenky je
páteční program za pouhých 50,- Kč!)
Pátek 120,- Kč; Sobota 250,- Kč; Děti a ZP zdarma

Program Velkopavlovického vinobraní je neustále průběžně doplňován. Aktuální verzi najdete na www.velkopavlovickevinobrani.cz.
Změna programu vyhrazena

III. ROČNÍK PUTOVÁNÍ
ZA BURČÁKEM PO MODRÝCH
HORÁCH spojené se
ZARÁŽENÍM HORY VE VRBICI
l
l

l

l

l

l
l

Sobota 11. září 2010
Startovné: 150,- Kč (tričko, sklenička, mapka,
propagační
předměty
atd.)
Start: od 9.00 hod. na
rozhledně Slunečná ve
Velkých
Pavlovicích
(možnost startu také v
ostatních obcích Modrých Hor – Němčičky,
Bořetice, Kobylí, Vrbice)
Cíl: Vrbice - Zarážení
hory a otevřené sklepy s programem; od
13:00 otevřené sklepy s
degustací místních vín,
od 18:00 Zarážení Hory
2010 - divadelní spolek
Okolo Luže, CM Břeclavan, Mužáci z Vrbice,
šerm a ohnivá show
Razítkovací místa:
1. Rozhledna Slunečná
Velké Pavlovice, 2. Slovácký sklep Němčičky,
3. Lokalita Kraví hora Bořetice - Obecní sklep společně
s Vinařstvím Újezdský (Penzion pod Kraví horou), 4. Národopisné muzeum Kobylí, 5. Sklepní lokalita Stráž “Pod Větřákem” (Větrným mlýnem)
Těšit se můžete na burčák i ochutnávky vín. Putování je vhodné pro cyklisty i pro pěší.
Podrobné informace:
www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

Nabídka kulturních a společenských akcí
MĚSTSKÉ KNIHOVNY Velké Pavlovice

Fotograﬁcká soutěže pro všechny
zájemce amatéry
O NEJHEZČÍ FOTKU MĚSÍCE
l
l

l

l

Akce v TÝDNU KNIHOVEN
l
l

l

l
l

MORAVSKÝ POHÁR
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Finále ČP 2010
l
l

Sobota 25. září 2010, Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
Program závodu: 7:00 – 7:45 hod. Prezentace závodníků; 7:50
hod. Nástup účastníků; 8:00 hod. Zahájení závodu - sled disciplin 5,7,1,4,3,2,6; 20:00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků
Moravského poháru a celkového pořadí Českého poháru 2010;
20:30 – 0:00 hod. Raut, degustace vín.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
l
l

l

l

Sobota 30. října 2010, 18.00 hod.
Myslivecká jednota Velké Pavlovice Vás srdečně zve na mši
svatou ke cti sv. Huberta, patrona lesníků a myslivců, která
bude sloužena v kostele Nanebevzetí panny Marie ve Velkých
Pavlovicích.
Tradiční troubená Svatohubertská mše svatá se uskuteční k
poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a
lesníky.
Na lesnice budou troubit Trubači Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Od 6. září do 30. listopadu 2010
Dlouhodobá soutěž O nejhezčí fotku měsíce, pro všechny
občany města – amatérské fotografy, s libovolnou tématikou,
fotograﬁe na jakémkoliv nosiči (mailem, CD, DVD, MP3 nebo
ﬂashdisk)
V termínech 1. října 2010, 1. listopadu 2010 a 3. prosince 2010
- vyhodnocení fotograﬁcké soutěže za uplynulý měsíc, ocenění
nejlepší fotograﬁe
V termínu od 1. října do 31. prosince 2010 - výstava fotograﬁí zaslaných do soutěže v prostorách Městské knihovny Velké
Pavlovice

Od 11. do 15. října 2010
Pondělí 11. října 2010, od 10:00 do
14:00 hod. - Začínáme s internetem, školení pro zájemce –
začátečníky, kteří se naučí základní
ovládání PC a vyhledávání informací na internetu, poštu, protože
počet míst v knihovně je omezený,
můžeme školení nabídnout 4 zájemcům dopoledne a 4 zájemcům odpoledne
Pondělí až pátek 11. – 15. října 2010 - Výstava prostorového leporela Lucie Seifertové „Dějiny udatného českého národa“ pro žáky základní školy i všechny další zájemce,
v Městské knihovně Velké Pavlovice
Úterý a čtvrtek 12. a 14. října 2010 - Poslechová pohádková
dopoledne pro děti z MŠ Pohádky z gramofonu
Pátek 15. října 2010, od 9:00 do 19:00 hod. - Výprodej vyřazených časopisů – brožur Romantika pro ženy

Zájezdy do divadla
l
l
l

Soboty 23. nebo 30. října 2010, vždy ve 20:00 hod.
Návštěva divadelního představení Babička v divadle v Boleradicích
Návštěva Městského divadla Brno, jednáme o lístcích na některou z komedií: Dokonalá svatba, Škola základ života
nebo Charlieho teta (prozatím není potvrzeno)

Setkání s cestovatelem
a fotografem JIŘÍM MÁROU
l
l

Úterý 30. listopadu 2010, 18:00 hod.
Opětovné setkání s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou,
který svým vyprávěním zaujal již při loňské návštěvě; tentokrát o cestování po Japonsku.

Další nabídka knihovny…
l
l

Říjen 2010 – květen 2011
Výuka Angličtiny pro seniory – v klidu, v pohodě, s úsměvem; přestože v loňském roce nebyl dostatek zájemců o tuto
aktivitu, nabízí městská knihovna znovu možnost naučit se
angličtinu pro cestování a společenské kontakty

