KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

prosinec 2010 & leden, únor 2011

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE VÁNOČNÍM, NADÍLKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!
Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
U RADNICE
Neděle 19. prosince 2010
Náměstí před radnicí města ve Velkých Pavlovicích

V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým
vánočním přáním pozdravit všechny přítomné
starosta města Velké Pavlovice, Ing. Pavel Procházka
Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon,
zpomalte v kouzelné době adventní
a přijďte se podívat před radnici.

Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

Těšit se můžete na jarmark se stánky s rukodělným zbožím,
vánočními ozdobami, dekoracemi a laskominami.
V rámci Jarmarku můžete navštívit také oblíbenou
JEŽÍŠKOVU DÍLNIČKU!
Děti i dospělí si zde mohou vyrobit pěknou
adventní ozdůbku či vánoční dárek pro své nejbližší.
Jako občerstvení se budou podávat zabíjačkové speciality,
uzeniny a chybět nebude ani svařené víno.
V dopoledních hodinách si děti pošlou svá tajná
vánoční přáníčka přímo k Ježíškovi do nebíčka
(stejně jako v minulých letech napsaná či nakreslená
na originální JEŽÍŠKOVY KARTIČKY,
které obdrží od organizátorů akce a poté je uvázané
na balónky společně vypustí vstříc k oblakům).
Odpolední kulturní program bude jako tradičně zasvěcen
hudbě, zpěvu a vánočním koledám.
Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých
letech pokladničku, do které můžete přispět
ﬁnančním darem opuštěným dětem, jež nemohou být
ani o době vánoční mezi svými nejbližšími.
Předem Vám za ně od srdce děkujeme.
Podrobný program akce:
10:00
10:30
11:00
13:30
14:30
15:30
16:30
16:45
17:00

-

Vystoupení dětí z mateřské školy
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vystoupení žáků základní školy
Country skupina Colorado - I. vstup
Vystoupení studentů gymnázia
Dolina
Mužácký pěvecký Presúzní sbor
Vystoupení ZUŠ Velké Pavlovice
Country skupina Colorado - II. vstup

Orel Jednota Velké Pavlovice
ve spolupráci s knihovnou a TIC V. Pavlovice,
za ﬁnanční podpory Města V. Pavlovice
pořádají již podruhé akci s názvem

JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA
v rámci VÁNOČNÍHO JARMARKU U RADNICE
neděle, 19. prosince 2010, zasedací místnost radnice
od 10.00 do 17.00 hod..
Děti si mohou v dílničce za symbolický poplatek 50,- Kč
vyrobit osm vánočních dekoračních předmětů.
Součástí akce bude také vyhlášení soutěže
O nejoriginálnější vánoční přáníčko.

ROCKOVÝ NÁŘEZ

VÁNOCE & NOVÝ ROK

KONCERT SKUPIN

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích

HARLEJ, ALKEHOL, TÖRR v novém kabátě,
jako hosté vystoupí ELBERETH a ALIENS
Pátek 17. prosince 2010, 20.00 hod.
Sokolovna Velké Pavlovice

ČSCH vás srdečně zve na klubovou výstavu

BRNĚNSKÝ VOLÁČ

Přehled vánočních bohoslužeb:
24. prosince 2010 * Štědrý den * 22.00 hod.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
25. prosince 2010 * Boží hod vánoční * 11.00 hod.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
26. prosince 2010 * Sv. Rodina * 10.30 hod.
Hraje a zpívá dětská dechová kapela
a dětský pěvecký sbor při ZUŠ Velké Pavlovice
31. prosince 2010 * Sv. Silvestra * 17.00 hod.
1. ledna 2011 * Nový rok * 10.30 hod.
Hraje a zpívá schóla Boží děcka z Velkých Pavlovic

Velkopavlovická farnost a Město Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na

Pátek 18. a sobota 19. prosince 2010
Chovatelská hala Velké Pavlovice

NOVOROČNÍ KONCERT
neděle 2. ledna 2011 v 15.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

17. ročník

MEMORIÁLU VLADISLAVA TRSŤANA
V MALÉ KOPANÉ
Neděle 26. prosince 2010 v 8.00 hodin
ve sportovní hale ZŠ ve Velkých Pavlovicích
Tradiční svatoštěpánský turnaj v malé kopané. Turnaj začíná
„NA ŠTĚPÁNA“ ráno, rozhodující vyřazovací zápasy můžete
zhlédnout po obědě. Pro všechny návštěvníky turnaje bude opět
připravena komfortní tribuna a zajištěno bohaté občerstvení.

PLESOVÁ SEZÓNA
Jaký by to byl začátek roku bez třpytivé plesové sezóny? Letos
budete mít u nás, ve Velkých Pavlovicích, hned sedmkrát příležitost
obléci si slavnostní róbu, uvázat motýlka, obout taneční boty a
vyrazit do místní sokolovny za příjemnou zábavou plnou hudby,
tance, dobré nálady - to vše vždy korunované půlnoční bohatou
tombolou! Jeden ples je určen dětem a jejich doprovodu!
8. ledna
22. ledna
29. ledna
5. února
11. února
19. února
5. března
6. března
19. března

Krojovaný ples (Velkopavlovická chasa) – Sokolka
Myslivecký ples (Myslivecká jednota) – Lanžhočanka
Vinařský ples (Víno z Velkých Pavlovic) – Kumpánovi muzikanti
Sokolský župní ples (TJ Sokol) Lácaranka
Studentský ples (Gymnázium) – Lácaranka
Společenský ples Modrých Hor (DSO Modré Hory)
– Salónní orchestr Brno
Šibřinky – Maškarní bál (TJ Slavoj) – ESSO music
Dětská maškarní diskotéka (SDH)
Country bál YMCA Rakvice (YMCA Rakvice) - Čtyřlístek

Účinkují Chrámový sbor a orchestr Express brass z
Mikulčic a chrámový sbor Laudamus z Velkých Pavlovic
pod taktovkou dirigenta Mgr. Jana Kosíka.

ČSCH vás srdečně zve na

OBLASTNÍ VÝSTAVU HOLUBŮ
okresu Břeclav
Pátek 29. a sobota 30. ledna 2011
Chovatelská hala Velké Pavlovice

Místní spolek vinařů Víno
z Velkých Pavlovic
si Vás dovoluje pozvat

na ochutávku vín pod názvem

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Beseda se uskuteční v sobotu
26. února v zasedací místnosti MÚ
ve Velkých Pavlovicích
Vinaři se již těší na vaši účast!

