Městská knihovna Velké Pavlovice Vás srdečně zve
na setkání s brněnskou spisovatelkou, kterou
tentokrát bude

Eva Stascha,

autorka knihy Děckama nezatopíš.
Beseda se uskuteční ve výstavním sále Městského
úřadu Velké Pavlovice, v úterý 27. října 2015
od 17 hodin.
Těšíme se na setkání, spisovatelka bude pro mnohé
velkým překvapením.

Myslivecká jednota Velké Pavlovice Vás srdečně zve
na mši svatou ke cti sv. Huberta, patrona lesníků
a myslivců...

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
a Město Velké Pavlovice Vás tímto srdečně zvou na

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 14. listopadu 2015, 11.00 - 18.00 hod.
Přijďte okoštovat velkopavlovická vína,
otevíráme pro Vás jedenadvacet VINNÝCH SKLÍPKŮ
a VINAŘSKÝCH FIREM!
Čekají na Vás skvělá svatomartinská vína, svatomartinská husa, zabíjačkové speciality u sokolovny, grilované
speciality a další speciality v místních restauracích
a u vybraných vinařů.
V 19.00 hodin* sokolovna beseda u cimbálu* CM Lašár
a folklórní soubor

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Sobota 31. října 2015, zahájení v 18.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích
Svátek biskupa sv. Huberta, se kterým je spojena legenda
o jelenovi nesoucím mezi parožím svítící kříž,
se slaví 3. listopadu.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
Vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Sobota 14. listopadu 2015, 10.00 – 16.00 hod.

Tradiční troubená Svatohubertská mše svatá se uskuteční
k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé
myslivce a lesníky.  
Nevšední zážitek - troubení na lesnice v podání
profesionálních trubačů.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * srpen, září, říjen & listopad 2015
VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ 2015
Pátek 28. srpna & sobota 29. srpna 2015

• 13.45 hod. * ŠERMÍŘI
• 14.00 hod. * Taneční studio N.C.O.D. – vítěz světového
šampionátu „World dance masters“ v Poreči

Místní vinařská slavnost láká návštěvníky nejen
na ochutnávku vín a burčáku, ale také na zajímavý
doprovodný program odvíjející se v duchu lidových tradic…

• 14.30 hod. * SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
KROJOVANÝCH MĚSTEM
- výchozí místo - nádvoří Vinařství Baloun,
krátké zastavení u radnice

Pátek 28. 8. 2015 - areál sokolovny

• 16.00 hod. * ZARÁŽENÍ HORY – lidová scénka
tradičního vinařského obřadu

Areál sokolovny:
• 17.00 hod. * Otevření areálu
• 18.00 hod. * THE SURPRISE
• 20.00 hod. * PLAVCI
• 21.30 hod. * KOŽUCH (Kabát revival)
Doprovodný program:
14.00 - 21.00 hod. * FORUM MORAVIUM o.s.
Soutěžní výstava vín Velkopavlovické vinařské
podoblasti ve Vinařství Baloun
Cimbálová muzika OLiNa z Hodonína
Pro starší 18-ti let - vstupenka na Velkopavlovické
vinobraní + 5 vzorků zdarma, katalog, možnost koupě
skleničky (50,- Kč)
17.00 - 21.00 hod. * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA
LOTRINSKÉHO a.s. zvou na prohlídku sklepení
a degustaci vybraných velkopavlovických vín
Sobota 29. srpna 2015 - areál sokolovny
Areál sokolovny:
• 9.00 - 12.00 hod. * GASTRONOMICKÁ AKCE
- menu pro každého - guláše, zelňačka, ryby na grilu
a mnohé další, to vše za doprovodu orchestru
MELODY GENTLEMEN
• 12.30 hod. * SADOVÁČEK – dětský folklórní soubor
• 13.00 hod. * SENICKÁ HELIGÓNKA

• 17.30 hod. * TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
s CM VELKÁ MORAVA
• 19.30 hod. * FLASH BAND
Doprovodné akce:
VINAŘSKÉ MĚSTEČKO
• Deset stánků s vínem a burčákem místních vinařů
• Cimbálová muzika Lašár a Cimbálová muzika z Milotic
• Jarmark lidových řemesel
• Občerstvení
• 10.00 - 18.00 hod. * Vinařství Baloun
Soutěžní výstava vín Velkopavlovické vinařské
podoblasti, CM Lašár  
• 10.00 - 20.00 hod. * Vinné sklepy
Františka Lotrinského a.s. zvou na prohlídku sklepení
a degustaci vybraných velkopavlovických vín
VSTUPNÉ:
pátek * 150,- Kč,
sobota * 200,- Kč,
dvoudenní * 300,-Kč,
děti do 15 let zdarma

Město Velké Pavlovice a všichni spolupořadatelé
srdečně zvou návštěvníky
„Zastavte se u nás, budete vítáni…“

Vinohraní ve Viniu je zpět!
Již potřetí se do Velkých Pavlovic vrací hudební festival

VINOHRANÍ VE VINIU 2015
v sobotu 29. srpna 2015, start v 16.00 hod.
Program:
15.00 hod. * otevření areálu
16.30 – 17.30 hod. * SKRZNASKRZ
18.00 – 19.00 hod. * DYMYTRY
19.30 – 20.30 hod. * IRNIS
21.00 – 22.00 hod. * VYPSANÁ FIXA
23.00 – 00.15 * ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ
00.45 – 02.00 hod. * TŘI SESTRY BANDITOS
Doprovodný program:
prohlídky výrobních prostor, křížový sklep, degustace
vín se slevou a soutěž o „vinné“ ceny

Vstupenky na koncert na předprodejním portálu
www.evstup.cz
BTshop.cz * Velké Pavlovice, Hlavní 666,
vedle Komerční Banky
Pohostinství Rybářská Bašta * Zaječí
RÁDIO JIH - Jižní Morava * Hodonín, Brněnská ulice
Vstupné:
Předprodej 390,- Kč
(cena vstupenky pro prvních tisíc účastníků), VIP 890,-Kč

Ekocentrum Trkmanka
...zve všechny děti i dospěláky na....

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Sobota 5. září 2015, začátek ve 14.00 hodin
Louka u rybníka a rybářské bašty
Těšíme se na další, tentokráte doufáme nepromáčené
deštěm, CESTOVÁNÍ KOLEM SVĚTA!

• po vyprodání bude cena za vstupenku v předprodeji
450,- Kč
• předprodej končí 31. srpna 2015
nebo vyprodáním koncertu
• pokud nebudou všechny vstupenky vyprodané
v předprodeji, bude možné vstupenku zakoupit
na místě v den konání koncertu za 499,- Kč

Vstupné 70,- Kč

Ing. Lenka Bukovská zve na jednodenní zájezd...

Polsko - koncentrační a vyhlazovací
tábory OSVĚTIM & BŘEZINKA
Sobota 5. září 2015

Dobrovolný svazek obcí MODRÉ HORY zve všechny
vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky na podzimní
putování mezi vinohrady a sklípky s chutí burčáku

žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše.
Je to příběh docela obyčejných manželských párů
(bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující
umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít
možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací,
trapasů a slovního humoru.
A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa
intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl…

Odjezd autobusu:

Ing. Lenka Bukovská zve na dvoudenní zájezd...

Polsko - Královské město a solné doly

KRAKOW & VELIČKA
Sobota a neděle 19. a 20. září 2015

5.30 hod. autobusová zastávka Bořetice;
5.45 hod. sýpka Velké Pavlovice

Odjezd autobusu:

KRAJEM VÍNA -

Cena zájezdu: 620,- Kč
(doprava autobusem, vstupné, zapůjčení sluchátek)

4.30 hod. autobusová zastávka Bořetice;
4.45 hod. sýpka Velké Pavlovice

CHINASKI Rockfield Tour

Sobota 5. září 2015

Závazné přihlášky:
Ing. Lenka Bukovská e-mail: lenka.bukovska@email.cz,
tel.: 731 286 026; přihlašovací iniciály musí obsahovat
i datum narození a bydliště z důvodu pojištění.

20. narozeniny Rádia Jih

START v 9.00 hod. * Velké Pavlovice, rozhledna Slunečná
(možnost startu ve všech obcích)
CÍL * Vrbice, Zarážení hory a otevřené sklepy s programem

Millenium Summer Arena Velké Pavlovice

v pátek 4. září 2015
• areál bude otevřen od 19.00 hodin,
začátek koncertu ve 22.00 hodin

8. ROČNÍK PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH a ZARÁŽENÍ
HORY ve Vrbici

• ohňostroj

Doporučená trasa pro cykloturisty a pěší turisty *
Velké Pavlovice - Němčičky- Bořetice - Kobylí - Vrbice
* Cyklostezka Modré Hory

• po skončení koncertu pokračuje oslava
20. narozenin Rádia Jih

Startovací balíček – 170,- Kč

Předběžná cena zájezdu: 1.300,- Kč
Program zájezdu:
Prohlídka královského města Krakow
Královská cesta
Návrší a královský hrad Wawel
Historická tržnice

T.J. Sokol Velké Pavlovice pořádá při příležitosti vyhlášení

NOCI SOKOLOVEN
divadelní představení ochotnického
souboru PODIVA při T. J. Sokol Podivín

vzorek burčáku za razítko, sklenička, kapsička na krk,
triko s logem Modré Hory, slosovatelná razítkovací mapka,
slevový kupon 10% - farma Ovčí terasy Němčičky,
slev. kupon 5% Modré Hory, ID náramek - volný vstup
na zarážení hory a do sklepů na Vrbici

S TVOJÍ DCEROU NE

Informace:
Svazek obcí Modré Hory a TIC Velké Pavlovice,
tel: 774 240 425, 774 364 013, 519 428 149
e-mail: info@modrehory.cz, palka@modrehory.cz,
infocentrum@velke-pavlovice.cz
web: www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

Představení se uskuteční v pátek 11. září 2015
ve 20.00 hod. v sokolovně ve Velkých Pavlovicích

Komediální hra autora Antonína Procházky, kterou
proslavilo excelentní nastudování pražského divadla
BEZ ZÁBRADLÍ

Stručný obsah hry...
Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální

Schindlerova továrna
Solné doly Velička
Na co se můžete těšit?
Ve veličských solných dolech si projdeme 3,5 km
dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických
i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli.
Kromě skutečného a vědeckého vysvětlení vzniku
rozsáhlých solných ložisek nám bude přiblížena i pověst
o vzniku dolu, spojená se středověkými panovníky
polskými a uherskými.
Závazné přihlášky:
Ing. Lenka Bukovská e-mail: lenka.bukovska@email.cz,
tel.: 731 286 026; přihlašovací iniciály musí obsahovat
i datum narození a bydliště z důvodu pojištění.

