Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, o.s. a Město Velké Pavlovice
srdečně zvou všechny milovníky vína na

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2014
Sobota 3. května 2014, zahájení akce v 11.00 hodin
(prodej vstupenek již od 10.00 hod.), sklepy budou otevřeny
do 18.00 hod.

Odjezd autobusu: 5.45 hod. Bořetice a 6.00 hod. V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat v 19.00 hodin.
Zájezd se uskuteční při počtu 40 a více účastníků
– přihlaste se co nejdříve!
Závazné přihlášky a bližší informace: Ing. Lenka Bukovská,
tel.: 731 286 026, e-mail : lenka.bukovska@email.cz

Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína,
k mání budou již vína ročníku 2013 téměř ve 20 vinných sklepech!
Vstupenky je možné si předem REZERVOVAT na TIC Velké
Pavlovice a to telefonicky na čísle 519 428 149 nebo e-mailem
infocentrum@velke-pavlovice.cz
(rezervace bude zahájena 1. dubna 2014)
Občerstvení zajištěno
v místních restauracích a vybraných sklepech vinařů.

VEČERNÍ ochutnávka vín na MYSLIVNĚ
Začátek v 19.00 hod. na myslivně pod Floriánkem
Večer Vás zveme na další ochutnávku vín místních vinařů,
hrát bude cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic.
Občerstvení zajištěno. Losování o vinné i „nevinné ceny“.
Kyvadlová doprava zdarma z/do obcí Modrých Hor a Rakvic
zajištěna.
Již nyní se na všechny milovníky lahodného vinného
moku velmi těšíme a srdečně zveme!
Aktuálně sledujte na * www.vinozvelkychpavlovic.cz

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
srdečně zve všechny gurmány na…

I. ročník
VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST 2014
Sobota 10. května 2014
Gulášfest pořádají Ekocentrum Trkmanka a T.J. Sokol Velké
Pavlovice

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Dámským klubem
zvou všechny zájemce na zájezd ...

Muzeum kočárů - Čechy pod Kosířem
Výrobna tvarůžků - Loštice
Arboretum - Bystrovany
Město Olomouc
Jednodenní zájezd se uskuteční v sobotu 7. června 2014
Cena zájezdu: 280,- Kč (bus, veškeré vstupné si hradí účastník
individuálně)
V Lošticích je plánovaná návštěva prodejny tvarůžků.
Odjezd autobusu: 7.15 hod. Bořetice a 7.30 hod. V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat po 19.00 hodině.
Závazné přihlášky a bližší informace: Ing. Lenka Bukovská,
tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * březen, duben & květen 2014
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE začínajícího jara,
příjemně hřejivého sluníčka a barevných velikonoc.
Nabídka je více než bohatá…
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com Vás srdečně zve na výstavu...

FOTOOBRÁZKY
Evy Pilarové & Heleny Štefanové
Vernisáž se uskuteční v pátek 28. února v 18:00 hodin.
Výstavu můžete navštívit až do 28. března 2014.
Těšíme se na Váš zájem a návštěvu!

Základní škola Velké Pavlovice ve spolupráci s občanským
sdružením DOMINO * www.zs.velke-pavlovice.cz
si Vás dovolují pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Škola plná chutí aneb Gastronomie ve výuce
Komplex školních budov můžete navštívit v sobotu 1. března 2014
od 14.00 do 17.00 hod.
MENU
I. stupeň
* 14.00 - 17.00 hod.
výstava soutěžních fotografií „Barvy podzimu“
(možnost zakoupení vystavených fotografií a tím přispět na
obnovu a rozvoj čtenářského fondu školy) prohlídku tříd I. stupně
- výstava žákovských prací
II. stupeň
* 14.00 - 14.30 hod.
malá školní akademie - vystoupení žáků ZŠ

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce na zájezd ...

OSVĚTIM & BŘEZINKA Polsko
Exkurze do koncentračních a vyhlazovacích
táborů z II. světové války
Zájezd se uskuteční v sobotu 17. května 2014
Cena zájezdu: 620,- Kč

* 14.00 - 17.00 hod.
prohlídka tříd II. stupně - aneb gastronomie ve výuce
(plnění úkolů v pracovním listu)
* 14.00 - 17.00 hod.
pouze tento den v provozu „Školní kavárna“
(možnost usmažit si vlastní lívaneček)
Těšíme se na Vaši návštěvu, již nyní jste vítáni!

TJ Slavoj Velké Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 15. března 2014, 20.00 hod.,
Sokolovna Velké Pavlovice
K tanci a poslechu zahraje proslulý velkopavlovický DJ Tony Schäffer
Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod.
Bohaté občerstvení a tombola zajištěny!
Nejlepší masky budou vyhodnoceny a oceněny.
Vstupné 80,- Kč, MASKY VSTUP ZDARMA
Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj,
tel.: 604 604 991 (František Čermák)

V neděli 16. března 2014 pořádají velkopavlovičtí hasiči

DĚTSKOU MAŠKARNÍ DISKOTÉKU
... plnou zábavy, her, sladkostí a krásných cen.
Začátek v 15.00 hod., sokolovna Velké Pavlovice.
Vstupné dobrovolné!
Přijďte si děcka zařádit, těšíme se na vás!

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
Vás srdečně zve k dalšímu dílu nekonečného seriálu
VÝTVARNÝCH ČTVRTKŮ na téma…

Výroba šperků z FIMO hmoty
Tvořit budeme ve čtvrtek 3. dubna 2014.

Město Velké Pavlovice srdečně zve všechny občany, vyznavače pěší
turistiky i cyklotoulek na pravidelnou oblíbenou akci

Studenti tříd sexty a 2.A Gymnázia Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na…

JARNÍ ŠLAPKA
aneb OTEVÍRÁNÍ CYKLOTURISTICKÉ
SEZÓNY 2014

APRÍLES

Již VI. ročník úspěšné jarní turistické akce bude odstartován
v sobotu 5. dubna 2014 v 9.00 hodin tentokráte poněkud netradičně ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích,
kde bude vernisáží zahájena

výstava amatérských fotografů Velkopavlovicka
ZASTAVENÝ ČAS,
Poté společně, ať už pěšky nebo na kolech, vyrazíme do terénu
– města i jeho nejbližšího okolí.

III. ročník studentské charitativní hudební akce
Sobota 5. dubna 2014, začátek v 17.30 hod.
Místo konání letošního Aprílesu – DISCO CLUB MILLENIUM,
Velké Pavlovice
Program bude zahájen vystoupením cimbálové muziky žáků ZUŠ
Velké Pavlovice.
I pro letošní rok se studenti spojili s brněnským nadačním fondem
dětské onkologie KRTEK, který podporuje činnost Kliniky dětské
onkologie Fakultní nemocnice Brno.
Přijďte na už třetí a určitě opět skvělý Apríles!
Zvou studenti…

Program je prozatím v přípravě, podrobnosti proto bedlivě sledujte
na www.velke-pavlovice.cz v kalendáři akcí hned na úvodní stránce.
Již nyní však můžeme prozradit, že letos budeme končit u rybníka na rybářské baště.

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic o. s. si Vás dovoluje pozvat
na oblíbenou akci

Zde nebude chybět bohatý program, z něhož vybíráme…

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ

• možnost zakoupit si k obědu grilované pstruhy, soutěžní
poznávání čerstvě ulovených ryb žijících v místním rybníce pro děti
i dospělé, živou hudbu, tanec, symbolické otevření rybářské sezóny
a mnohé další!
Už nyní se můžete těšit na skvělý pohodový den
plný pohybu a krásných zážitků!

Dílničky budou otevřeny po dva dny a to ve čtvrtek a pátek
17. a 18. dubna 2014.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
Vás srdečně na vernisáž výstavy…

Nenechte si ujít ochutnávku vín ročníku 2013
s kvalifikovaným výkladem z úst samotných vinařů.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. dubna 2014

Ochutnávat se bude široký sortiment bílých, růžových
a červených vín.
Již nyní jsou všichni srdečně zváni!

Městská knihovna
ve spolupráci s o. s. Domino při ZŠ Velké Pavlovice
zve dětské čtenáře na

NOC S ANDERSENEM 2014

PROBOUZENÍ JARA
na Ekocentru Trkmanka

Pohádkové odpoledne s nocováním v knihovně
se uskuteční 11. a 12. dubna 2014 od 17.30 hodin
na téma pohádek z Chaloupky na vršku.

Sobota a neděle 5. a 6. dubna 2014

Na všechny malé čtenáře se již nyní velmi těšíme!

Jednodenní zájezd se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014
Cena zájezdu: 230,- Kč (bus, vstupné do zámku a jeskyní si hradí
účastník individuálně)
Odjezd autobusu: 7.15 hod. Bořetice a 7.30 hod. V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat 18.00 až 19.00 hodin.
Závazné přihlášky a bližší informace: Ing. Lenka Bukovská,
tel.: 731 286 026, e-mail : lenka.bukovska@email.cz

Iva Veverková ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice a Dámským
klubem Vás zve na výstavu

Kornelie Němečková je česká výtvarnice a ilustrátorka, jejíž dílo
je typické vystřihovanou grafikou a obrázky, které se inspirují
ve starých obyčejích a folklóru.
Její ilustrace se objevila např. v původní znělce televizního
pořadu pro děti Zpívánky.

RETRO KOČÁRKY,
aneb vraťme se na chvíli do dětství

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá pro všechny milovníky pohybu
na čerstvém vzduchu

NÁŠ ŽIVOT NA ZAHRADĚ, NA POLI,
NA VINICI pořádané k Roku farem

Zámek Rájec Jestřebí & Moravský kras
Sloupsko-šošůvské jeskyně a propast Macocha

Vernisáž se uskuteční v pátek 25. dubna 2014 v 17.00 hodin
ve výstavním sále ekocentra.

Každoroční setkání milovníků vína a velkopavlovických vinařů
nad plody své práce s tradičním hodnocením výsledků předchozího
vinařského roku 2013 a degustací.

Vstupné 150,- Kč, skleničky na víno vezměte sebou
nebo si je můžete na místě zakoupit za 50,- Kč.

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce na zájezd ...

VYSTŘIHOVANÉ OBRÁZKY
Kornelie Němečkové

Výstavu bude možné navštívit až do 15. května 2014.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
Vás srdečně na vernisáž výstavy DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
Vás srdečně zve na PRODEJNÍ VÝSTAVU

Výtvarné VELIKONOČNÍ DÍLNY

Beseda se uskuteční v sobotu 5. dubna 2014
v 19.00 hod. ve stylových prostorách
Vinných sklepů Františka Lotrinského, a. s.

Chybět nebude ani neodmyslitelné vystoupení cimbálové muziky,
tentokrát Lašár z Velkých Pavlovic.
Drobné občerstvení zajištěno.

Výstavu bude možné navštívit ve výstavním sále ekocentra až do
18. dubna 2014.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
www.ekocentrum-trkmanka.com
Vás srdečně zve do…

IV. ročník JARNÍHO PŘECHODU PÁLAVY
se Sokolem Velké Pavlovice
Sobota 26. dubna 2014, odjezd autobusu v 9.00 hod.
od sýpky ve Velkých Pavlovicích
Trasa pěšího pochodu povede buď z obce Dolní Věstonice
a nebo z obce Pavlov (bude včas upřesněno, sledujte na
www.velke-pavlovice.cz) s cílovým místem v Mikulově,
odkud se pojede zpět domů prostředky hromadné dopravy
(cestu zpět linkovým spojem si účastník hradí sám, autobus
do Dolních Věstonic či Pavlova je zdarma).

1. května až 15. června 2014
Radnice ve Velkých Pavlovicích – výstavní sál
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 1. května 2014 v 15.00 hodin
ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích.
Zavzpomínat na kočárek svého dětství můžete díky sběratelské
vášni Ivy Veverkové z Velkých Pavlovic. Povoláním ošetřovatelka
se do kočárků zamilovala už jako dítě, kdy ráda pomáhala
s hlídáním dětí v rodných Horních Věstonicích.
Každý exponát má svou historii. Nejstarší pochází ze třicátých let
minulého století, „modelově“ nejstarší je však replika kočárku
z přelomu 19. a 20. století.
Několik z nich má zahraniční původ.
„Kočárkový park“ až po současnost tak čítá úctyhodných
100 kousků české i zahraniční výroby.
Iniciátorka výstavy si dala záležet také na dokonalém sladění
kočárků s jejich dobovým vybavením. Na výstavě budou k vidění
také panenky, plyšáci a jiné hračky, dětské oblečky, dobové peřinky nebo třeba kolébky.

Na cestu je nutné si vzít bohatou celodenní svačinku a samozřejmě i dobrou náladu.
Celá plánovaná trasa je dlouhá 14 km (cca 4-6 hodin pěší chůze)
a je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Pokud máte doma kočárek nebo něco jiného ze svého dětství,
co by stálo za viděnou, pak neváhejte, můžete rovněž na výstavu
zapůjčit.

Pokud Vám tato trasa nebude ještě stačit, můžete se projít po
městě Mikulov a třeba zde navštívit některou z mnoha vzácných
památek.

S příležitostí expozice retro kočárků se rovněž zrodila myšlenka
uspořádat místní výstavu fotografií, na kterých jste zachyceni
v kočárku ať už Vy sami, Vaše děti, rodiče nebo sourozenci.

Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet do
lůna nádherné jihomoravské přírody vhodný pro všechny věkové
kategorie.

Fotografie ze svých alb, které jste ochotni zapůjčit, můžete přinášet již nyní do knihovny, kde budou pořízeny jejich fotokopie a
originály Vám budou ihned vráceny.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Výstava bude přístupna veřejnosti každý týden od středy do neděle
vždy od 15.00 - 18.00 hodin.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 602 446 152

