Jak se místním vinařům podařilo zpracovat letošní úrodu z našich
vinic? Letošní hodně deštivý začátek podzimu dokonale prověřil
schopnosti a um všech vinařů a vinohradníků. Ochutnejte proto
mezi prvními, jaká budou naše letošní vína.
Kněžského požehnání se ujme v souladu s zažitou tradicí
místní farář Marek Kardaczyński, jež společně s velkopavlovickými
vinaři, představiteli města a samozřejmě i s Vámi, poprvé oficiálně
ochutná letošní víno. To by mělo správně být až do svátku
sv. Martina zapovězeno.
Svěcení se uskuteční v neděli 23. listopadu 2014
od 15.00 hod. ve Vinných sklepech Františka Lotrinského, a.s.
K příjemné náladě zahraje cimbálová muzika umocněná místním
Presúzním sborem. Neváhejte proto, vezměte s sebou vzorek mladého vína a přijděte se pochlubit a podělit se o své zkušenosti
s ostatími vinaři. K této příležitosti nemusejí být vína vyčeřená
ani jiskrná.
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VILÉM VEVERKA
& ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s Dámským klubem pořádá
první benefiční koncert pro děti z Dětského domova ve Štítech.
Datum * 6. prosince 2014
Čas * 18.00 hodin
Místo * Sokolovna Velké Pavlovice
Vstupné * dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * říjen, listopad, prosinec 2014
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE BABÍHO LÉTA,
LAHODNÉHO BUBLAJÍCÍHO BURČÁKU A VINOBRANÍ!
Nabídka je více než bohatá…

Vstupné je dobrovolné.
Na tuto vinařskou akci zveme všechny přátele
dobrého vína a dobré nálady!

Forum Moravium, o. s. a spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic Vás
srdečně zvou na

PROMENÁDU
ČERVENÝCH VÍN
Sobota 29. listopadu 2014
Sokolovna Velké Pavlovice
Dlouho očekávaným vrcholem celoročních počinů vinařského
charakteru je ve Velkých Pavlovicích Promenáda červených vín –
letos již IX. ročník soutěžní přehlídky červených vín, jež jsou pro
tuto oblast více než specifická.
Neváhejte a ochutnejte výtečná červená vína, která proslavila celé
Velkopavlovicko!
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Tradice na Ekocentru Trkmanka
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
Tvořivé zvykoslovné dílničky s vánoční tématikou.
Termíny dílen:
I. dílna * 4. prosince 2014
II. dílna * 11. prosince 2014
III. dílna * 18. prosince 2014

GYMNÁZIUM Velké Pavlovice, Pod Školou 10, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 245, fax: 519 428 245
e-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz, web: http://www.gymnazium.
velke-pavlovice.cz
Vás srdečně zve v době adventu…

VÁNOČNÍ JARMARK
Jarmark organizovaný studentským parlamentem se uskuteční
v pondělí 15. prosince 2014 před budovou gymnázia.
Začínáme ve 14.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
Koncert se koná taktéž v pondělí 15. prosince 2014
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.
Začínáme v 17.00 hod.
Zpříjemněte si dobu adventu a Vánoc a přijďte mezi nás!
Zvou a těší se na Vás studenti velkopavlovického gymnázia.

Cena za dílničku * 50,- Kč/1 osoba

Tvořivá dílnička

REGIONÁLNÍ VÝŠIVKA
Cíl: vzbudit zájem o lidové tradiční vyšívání, podpořit regionální
zvyky a lidovou tvořivost u mladé generace
Náplň: seznámení s různými technikami, pomůcky a materiály
vhodné k výšivce, teorie a skladba barev, tradiční vzory
(historie, význam)
Kdy: každé úterý od 7. října 2014, 16.00 - 18.00 hod.
Kde: Ekocentrum Trkmanka

Městská knihovna Velké Pavlovice srdečně zve děti i jejich rodiče na

Cena: 30,- Kč za 1 lekci
Při zahájení startovací balíček zdarma!
(základní látka, jehla, bavlnky)

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE

Kapacita: předem přihlásit děti na tel.: 519 325 313
lektor Pavla Škrabalová

s pohádkou, písničkami a malou výtvarnou dílničkou
Výtvarné motivy budeme vyrábět velice jednoduchým způsobem
z krepového papíru, aktivitu zvládnou i malé děti.

Určeno: pro děti od 6-ti let
(šikovné mladší děti s doprovodem)
Přezůvky s sebou !!!

Pro děti upečeme něco dobrého, uvítáme také malé vzorky
vánočního cukroví, protože cizí chutná nejlépe.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více informací, novinky, změny a případná doplnění
na www.velke-pavlovice.cz

Výstava se koná v rámci partnerské spolupráce měst Velké
Pavlovice a Senica a potrvá od 10. října do 10. listopadu 2014.
Upřímně se těšíme na Váš zájem a Vaši účast.

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci
s firmou Indeart s.r.o. Bořetice Vás srdečně zvou na setkání
se spisovatelem, scénaristou a známým řešitelem záhad…

BESEDA
S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
Čtvrtek 23. října 2014, 17.00 hod.,
výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice.
Přijďte, čeká vás setkání s tajemnem, záhadami a dokonce
s i Ďáblovou biblí. Těšíme se na Vás!

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

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Sobota 25. října 2014, zahájení v 18.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

V teple knihovny se sejdeme v pátek, 19. prosince 2014
od 16.00 hodin.

Čas * 16.00 - 18.30 hodin
Připravujeme pro vás krojové dílničky na dlouhé zimní večery,
v nichž se budete moci naučit základy krojové výšivky na kapesníky a košile, šití a výšivku kordulek, škrobení krojových sukní,
vázání turečáku, malování mašlí a samozřejmě také něco málo
osvěty - historie, tradice...
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Městská knihovna, pod záštitou města Velké Pavlovice,
a Záhorské osvetové stredisko Senica zvou na vernisáž
výstavy fotografií členů Fotoklubu při ZOS Senica

„Slovenské pohledy 2014“
Vernisáž se uskuteční v pátek, 10. října 2014, v 18.00 hodin
ve výstavní síni Městského úřadu Velké Pavlovice.

Svátek biskupa sv. Huberta, se kterým je spojena legenda
o jelenovi nesoucím mezi parožím svítící kříž, se slaví
3. listopadu.
Tradiční troubená Svatohubertská mše svatá se uskuteční
k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé

myslivce a lesníky.
Již nyní se můžete těšit na nevšední zážitek
- troubení na lesnice v podání profesionálních trubačů.
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Základní umělecká škola Velké Pavlovice Vás srdečně zve na...

Koncert k příležitosti
85. narozenin pana učitele

OLDŘICHA JEŘÁBKA

EKOATELIÉR

Podzimní prázdniny na Ekocentru Trkmanka

Koncert se uskuteční v neděli 9. listopadu 2014, zahájení
v 16.00 hod., koncertní sál Ekocentra Trkmanka ve Velkých
Pavlovicích.

Příměstský jednodenní tvořivý kurz
se stravováním a celodenním pitným režimem.

V bohatém programu sestaveném se slavných skladeb českých
autorů a národních písní vystoupí žáci a učitelé místní ZUŠ.

Datum * 29. října 2014
Čas * 7.00 - 16.00 hod.
Cena * 150,- Kč
(v ceně - kurzovné, dopolední svačina,
oběd, odpolední svačina, pitný režim)

Městská knihovna Velké Pavlovice
zve všechny zájemce z řad veřejnosti

na divadelní představení
Městského divadla Brno

DONAHA
Představení komedie roku 2014 se bude konat
v sobotu, 1. listopadu 2014, v 19.00 hodin.
Vstupenky objednávejte v Městské knihovně Velké Pavlovice
na telefonu 519 428 149, 774 364 014
nebo elektronicky na knihovna@velke-pavlovice.cz
Cena vstupenky je 420,- Kč, senioři a studenti 278,- Kč,
za dopravu autobusem 100,- Kč.
Odjezd autobusu v 17.45 od MěÚ Velké Pavlovice.

VEČER U CIMBÁLU

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá
v pondělí, v den státního svátku, 17. listopadu 2014

Sokolovna Velké Pavlovice od 19.00 hod.
Cena vstupného: 100,- Kč

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Jaké by to byly otevřené vinné sklepy bez večerní zábavy
s cimbálovou muzikou!

Sraz účastníků na Nám. 9. května před radnicí v 18.00 hod.

Již tradiční ukončení otevřených sklepů spojené s ochutnávkou
vynikajících velkopavlovických vín Vám zpříjemní Orchestr
lidových nástrojů OLiNa a představí se Vám folklórní soubor
JÁNOŠÍČEK.

Všichni milovníci hudby jsou již nyní s otevřenou náručí vítáni!

Ochutnávka vín je placená * 1 vzorek (0,25 dcl) - 10,- Kč
Případně je možnost zakoupení si nabízených vín * 1 láhev
(0,7 l) - 200,- Kč

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

Slosování vstupenek o vinné ceny a vyhlášení výsledků oblíbené
tipovací soutěže s vinaři.
Konec besedy v 01.00 hod. ráno, občerstvení zajištěno.

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2014

RESTAURACE a SKLEPY nabízející občerstvení
na Svatomartinské otevřené sklepy:

Sobota 15. listopadu 2014
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod., vinné sklípky budou
otevřeny do 18.00 hod.
Přijďte okoštovat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás
rovnou dvacítku VINNÝCH SKLÍPKŮ a VINAŘSKÝCH FIREM!
Čekají na Vás skvělá svatomartinská vína, svatomartinská husa,
zabíjačkové speciality u sokolovny a další speciality v místních
restauracích a u vybraných vinařů, chybět nebudou ani nedělní
snídaně.

U SOKOLOVNY (= místo prodeje vstupenek)
- VYNIKAJÍCÍ ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY
VINÁRNA U KADERKŮ - Svatomartinská husa
Objednávky a rezervace - p. Kaderka, tel.: 777 211 882
VINÁRNA U VAVŘINCE - Svatomartinská husa
Objednávky a rezervace - p. Šťavík, tel.: 603 241 792
RODINNÉ VINAŘSTVÍ SUSKÝ
- kvalitní holandské sýry firmy EASYCHEESY (na ul. Dlouhá)

Po celou dobu otevřených sklepů Vás bude provázet
mužácký pěvecký sbor PANIHÁJ a hudecká muzika Ondřeje
Vinklera.

SNÍDANĚ v neděli 16. listopadu 2014
VINAŘSTVÍ V & M ZBOROVSKÝ - formou švédského stolu
od 9.00 hod.

Možnost navštívit Vinné sklepy Františka Lotrinského a také
premiérový Svatomartinský jarmark na Ekocentru Trkmanka
(10.00 - 18.00 hod.).

Přijďte okoštovat mladá vína ročníku 2014,
již nyní jste ve sklípcích vítáni!

Proběhne i oblíbená tipovací soutěž s vinaři o hodnotné ceny.
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PŘÍBYTKY PRO PTÁČKY
Pracovní dílnička pro děti s rodiči,
prarodiči na Ekocentru Trkmanka
- výroba krmítek a budek pro ptáčky.
Datum * 6. listopadu 2014
Čas * 16.00 - 19.00 hod.
Vstupné * dobrovolný příspěvek

Prodej vstupenek v den akce: sokolovna, prodej probíhá
od 10.00 do 15.00 hod.
Cena vstupenky * 800,- Kč
- zahrnuje neomezenou degustaci ve všech otevřených vinných
sklepech, kupony na nákup vína v celkové hodnotě 300,- Kč,
degustační skleničku, vinný lístek s mapou města včetně zaznačení otevřených vinných sklepů a restaurací apod. (naleznete zde
veškeré informace ohledně Svatomartinských otevřených sklepů),
nosičku na skleničku a propisku k Vašim poznámkám
MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENKY
V PŘEDPRODEJI !!!
Vstupenky v předprodeji si můžete zakoupit prostřednictvím
webových stránek pořádajícího spolku vinařů
Víno z Velkých Pavlovic * www.vinozvelkychpavlovic.cz
a to od 12. září 2014 do 31. října 2014.
Kdo si zakoupí vstupenku v předprodeji, získá jako bonus kupon
v hodnotě 50,- Kč na nákup vína při vyzvednutí si vstupenky.
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SVATOMARTINSKÝ
JARMARK
na Ekocentru Trkmanka

Oslava příchodu svatého Martina se zajímavým programem
pro všechny věkové kategorie.
Datum * 15. listopadu 2014
Čas * 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné * dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč

Trasa průvodu:
Náměstí 9. května – Bezručova – B. Němcové – Hlavní – Bálkova
ulička – Bří Mrštíků – Herbenova – zpět na Nám. 9. května
Příjemné občerstvení na závěr zajištěno - pro děti teplý čaj,
pro dospělé svařák.
Neváhejte a přidejte se k nám!
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III. ročník
SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ
na Ekocentru Trkmanka

Tvořivé odpoledne plné různé zábavy a překvapení
pro všechny děti.
Datum * čtvrtek 20. listopadu 2014
Čas * 15.00 - 19.00 hod.

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci
s firmou Indeart s.r.o. Bořetice
Vás srdečně zvou na setkání s cestovatelem, spisovatelem a fotografem...

Beseda s JIŘÍM MÁROU
a jeho rodinou
Téma je doplněno následně vydanou knihou
„Jaká je Amerika“
Čtvrtek 20. listopadu 2014, začátek v 17.00 hodin,
výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice.
Udělejte si čas a přijďte si poslechnout poutavé vyprávění plné
poučení a vtipu!

Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice ve spolupráci
s Městem Velké Pavlovice, zve všechny milovníky vína na

ŽEHNÁNÍ MLADÉHO VÍNA
ročníku 2014
Jaké bude víno ročníku 2014?

