KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ květen / červen 2012
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PROSLUNĚNÝCH MÁJOVÝCH DNŮ A NASTÁVAJÍCÍHO SLADKÉHO LÉTA!

Nabídka je více než bohatá…

Nadace Partnerství, o. p. s. ve spolupráci
s DSO Modré Hory pořádají

KRAJEM VÍNA 2012
MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ MODRÝMI HORAMI
A OKOLÍM

První koštovka na každém razítkovacím místě
(co dalšího kdo okoštuje, platí si sám)
Sklenička vinařských stezek s nosičkou
• Účastníci do 18 let startovné neplatí.

• Start: sokolovna Velké Pavlovice, od 9.00 hod. do 11.00 hod.

• V rámci doprovodného programu můžete navštívit:
Krojované dětské Hodečky v Kobylí, košt vín,
Růžový víkend a soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku
v Němčičkách, nebo večerní přehlídku mužáckých sborů
z Modrých Hor pod rozhlednou Slunečná u Velkých Pavlovic.

• Připraveny jsou dva okruhy:

• Těšíme se na viděnou v Modrých Horách!

První okruh, dlouhý 36 km, vás provede příjemně zvlněným
terénem po vyhlídkách Modrých Hor.
Na trase z Velkých Pavlovic přes Velké Bílovice, Vrbici,
Kobylí, Bořetice, Němčičky až do cíle pod rozhlednou
Slunečná vás čeká celkem 6 zastávek.

PŘEHLÍDKA MODROHORSKÝCH
MUŽÁCKÝCH SBORŮ

• Sobota 19. května 2012

Druhý okruh, dlouhý 22 km, vás provede údolím
říčky Trkmanky.
Na trase z Velkých Pavlovic přes rozhlednu Slunečná,
Kobylí, Bořetice, Němčičky až do cíle pod rozhlednou
Slunečná vás čekají 4 zastávky.

Setkání mužáckých sborů regionu
pod rozhlednou Slunečná
ve Velkých Pavlovicích
• Sobotu 19. května 2012, začátek v 19.00 hod.
Turistický areál Nad Zahradami
s rozhlednou Slunečná Velké Pavlovice

• Na jednotlivých zastávkách budete moci odhalit tajemství
zdejších vinných sklepů a prohlédnout si původní i nové
technologie výroby vína.

• Zpívají: Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan
z Bořetic, Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí
a Mužáci z Vrbice

• Na každé zastávce získáte razítko do startovních pasů,
které budou v cíli od 17 hodin slosovány o zajímavé ceny.

• Uvádí: Marcela Vandrová (Český rozhlas Brno)
• Hraje: Cimbálová muzika VOJARA

• Startovné:
Startovné činí 130,- Kč pro okruh Údolí říčky Trkmanky
a 150,- Kč pro okruh Za vyhlídkami Modrých Hor.
• V ceně startovného je zahrnuto:
Razítkovací pas slosovatelný v cíli o ceny
(cyklodresy vinařských stezek, balení vín z Modrých Hor,
cykloláhve, cyklolékárničky a publikace Sklepní uličky)

• Program: od 19.00 hod. Předehra cimbálové muziky
od 20.00 hod Zpívání mužáků
od 22.00 hod. Beseda u cimbálu
• Vstupné: 100,- Kč, ZP zdarma
• Nechejte se zlákat májovým hudebním mámením...

Středisko volného času při ZŠ V. Pavlovice
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
a pod záštitou Města V. Pavlovice
pořádají v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí

DEN DĚTÍ
aneb PUTOVÁNÍ S VEČERNÍČKEM
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
• Neděle 27. května 2012 od 14.00 do 17.00 hod.
• akce bude zahájena u prodejny ZAF Velosport na ul. Hlavní
a ukončena na myslivně pod Floriánkem
• Co děti čeká?
Veselé odpoledne plné pohádkových bytostí a to především
z oblíbených Večerníčků a samozřejmě také zábavné soutěže,
úkoly, ceny, překvapení, sladkosti a nakonec táborák
s opékáním špekáčků.
• Těšit se můžete na prolézání sítí s pavouky, na Boba a Bobka,
Rumcajse i samotného Večerníčka a mnohé další...
• Neváhejte a přidejte se k nám – vyrazíme si spolu
na expedici do kouzelné říše pohádek!

Forum Moravium, o. s. a Město Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
VELKOPAVLOVICKÉ
PODOBLASTI 2012
Předkolo do Národního salonu vín
České republiky
• Přehlídka se uskuteční v sobotu 9. června 2012

od 13.00 hod. v sále velkopavlovické sokolovny
(předpokládané ukončení ve 23.00 hod.).
• Na programu bude slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
oceněným vinařstvím a degustace přihlášených vzorků vín.
• Již nyní jste srdečně zváni k nevšednímu vinnému
chuťovému zážitku!

Myslivecká jednota Velké Pavlovice
zve všechny příznivce myslivosti a brokové střelby
na pravidelnou střeleckou akci

Veřejná střelecká soutěž na loveckém kole
Základní umělecká škola Velké Pavlovice
ve spolupráci s městem Velké Pavlovice
zvou všechny milovníky dechovky
na hudební odpoledne s názvem

O POHÁR MĚSTA
VELKÉ PAVLOVICE
• Střelby se uskuteční v neděli 17. června 2012 od 8.00 hod.

V. jubilejní ročník přehlídky

FESTIVAL MLADÝCH DECHOVEK
MIRKA PLÁTENÍKA
• Přehlídka se uskuteční

v neděli 3. června 2012 odpoledne v 15.00 hodin
pod širým nebem na place za sokolovnou
(v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny).
• Na programu se představí celkem čtyři mládežnické
dechové hudby:
• SVATOBOŘÁCI ze Svatobořic -Mistřína
Dechová hudba ZUŠ Dolní Bojanovice
HOLÓBKOVA MOZEKA z Protivanova u Prostějova
Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
pod vedením MgA. Zbyňka Bílka
• Průvodním slovem provede paní Stanislava Bílková.
• Přijďte si užít již tradiční hudební odpoledne s dechovkou,
těšíme se na Vás!

na myslivecké střelnici pod Floriánkem ve Velkých Pavlovicích
• Bohatá kuchyně a občerstvení zajištěno!
• Těšíme se na Vaši návštěvu!

Myslivecká jednota Velké Pavlovice
ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
pořádá při příležitosti

ČERVNA - MĚSÍCE MYSLIVOSTI
Dětský den
PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA
• Neděle 24. června 2012
• Začínáme ve 14.30 hod. v areálu myslivny pod Floriánkem
• Pro děti je připravena přírodovědná stezka, opékání špekáčků.
• Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno!
• Vstup zdarma
• Zveme všechny děti na krásné odpoledne plné zábavy i poučení!

