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

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
Vás tímto srdečně zvou na

Veřejná střelecká soutěž na loveckém kole

VÍNO V ORANŽOVÉM

O POHÁR MĚSTA
VELKÉ PAVLOVICE

aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 4. července 2015, začínáme v 17.00 hodin,
vinné sklípky budou otevřeny do půlnoci

Střelby se uskuteční v neděli 14. června 2015
od 8.00 hod. na myslivecké střelnici pod Floriánkem
ve Velkých Pavlovicích

Přijďte ochutnat velkopavlovická vína, k mání
budou nejen krásně vychlazená rosé a bílé vína,
ale i vynikající červené vzorky v téměř 20 vinných sklepech!

Pro návštěvníky je připraveno bohaté nejen zvěřinové občerstvení.
Trénink na střelby se koná v sobotu 13. června 2015 od 14.00 hod.

Cena vstupenky * 750,- Kč
• neomezená degustace ve všech otevřených sklepech
• kupony na nákup vína v celkové hodnotě 200,- Kč
• degustační sklenička
• vinný lístek s mapou města, zaznačenými
otevřenými vinnými sklepy, restauracemi apod.
• nosička na skleničku, propiska k Vašim poznámkám

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 21. června 2015
Začínáme ve 14.00 hod. v areálu myslivny pod Floriánkem
Pro děti je připravena přírodovědná stezka, soutěže a kvízy,
střelba ze vzduchovky, opékání špekáčků.
Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno!
Za přinesený nedělní moučník dostanou maminky kávu zdarma.
Čepované pivo nejen pro pány.
Vstup zdarma
Zveme všechny děti na krásné odpoledne plné zábavy i poučení!

KRAJEM VÍNA 2015

MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
na webových stránkách Vína z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
Od 4. května do 31. května 2015 při zakoupení a zaplacení
vstupenky předem na náš účet DOSTANETE od nás NAVÍC
100,- Kč KUPON NA NÁKUP VÍNA
Od 1. června do 28. června 2015 při zakoupení a zaplacení vstupenky předem na náš účet DOSTANETE od nás NAVÍC 50,- Kč
KUPON NA NÁKUP VÍNA
VÝDEJ VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH V PŘEDPRODEJI
VČETNĚ KUPONU NAVÍC je na místě prodeje vstupenek.
Prodej vstupenek v den akce * velkopavlovická sokolovna
od 16.00 hod. do 21.00 hodin
- na místě bude dostatek vstupenek pro všechny zájemce!
Ve sklepech bude hrát a zpívat Hudecká muzika Ondřeje Vinklera.
Občerstvení zajištěno ve vybraných sklepech vinařů
a v místních restauracích, např. meruňkové speciality.
Příjemný večer bude zakončen krásným stylovým ohňostrojem
u Městského úřadu na Náměstí 9. května ve Velkých Pavlovicích.

Jubilejní 10. ročník

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * květen, červen & červenec 2015

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic
a Město Velké Pavlovice pořádají
v sobotu 2. května 2015

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína, k mání budou
nejen vína ročníku 2014, v téměř 20 vinných sklepech!
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod. (sklepy budou otevřeny
až do 18 hod.). Připravili jsme pro Vás oblíbenou tipovací soutěž
s vinaři o vinné ceny. Ve sklepech bude hrát a zpívat Hudecká
muzika Ondřeje Vinklera.
Občerstvení zajištěno u místa prodeje vstupenek (ovarové
speciality), ve vybraných sklepech vinařů a místních restauracích,
např. nabídka kvalitních sýrů nejen k degustaci vína ve sklepě
u Suských.
VSTUPNÉ * 750,- Kč
Vstupenka zahrnuje - neomezenou degustaci ve všech otevřených
sklepech, kupony na nákup vína v celkové hodnotě 200,- Kč,
degustační skleničku, vinný lístek s mapou města, zaznačenými
otevřenými vinnými sklepy, restauracemi apod. (naleznete v něm
veškeré informace ohledně Májových otevřených sklepů),
nosičku na skleničku, propisku k Vašim poznámkám.
MÍSTO PRODEJE VSTUPENEK * Sokolovna Velké Pavlovice
Prodej vstupenek probíhá od 10.00 hod. do 15.00 hod.
(na místě bude dostatek vstupenek pro všechny zájemce)

Expedice KRAJEM ANDRÉ 2015
První prázdninová sobota 27. června 2015
zahájení cyklovýletu – Hustopeče, parkoviště naproti
Domu U Synků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Večer u cimbálu

Více informací, novinky, změny a případná doplnění

Obce na rozšířené trase cyklostezky Krajem André zvou všechny
příznivce pohodové vinařské cykloturistiky na desátý ročník
putování půvabným krajem, kde vznikla odrůda André.
Čekají na vás 4 různě dlouhé trasy, ve všech obcích otevřené vinné sklepy, které nabídnou k ochutnání místní vína a jiné krajové
speciality, a také soutěže o cena pro děti i dospělé.

na www.velke-pavlovice.cz

Večer Vás zveme na další ochutnávku vín velkopavlovických
vinařů, hrát bude cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic.

Podrobné informace o akci sledujte na www.velke-pavlovice.cz
nebo www.hustopece.cz, kam budou průběžně doplňovány,
program je prozatím v jednání.

Začátek je v 19.00 hod. ve velkopavlovické sokolovně
Vstupné 200,- Kč
V ceně je neomezená degustace nabízených vín.

T.J. Sokol a Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice zvou…

VELKOPAVLOVICKÝ
GULÁŠFEST 2015
II. ročník soutěže „O nejlepší guláš“
Sobota 9. května 2015, nádvoří Ekocentra Trkmanka
• zahájení soutěže v 10.00 hod.
• hodnocení odborné komise cca od 12.30 hod.
• zahájení ochutnávky pro veřejnost cca od 12.30 hod.
• hodnocení laické komise cca od 12.30 do 14.00 hod.,
případně do posledního sousta
Zajímavý doprovodný program pro malé i velké:
• vystoupení country kroužku při MŠ
• aktivní zábava pro děti i dospělé
• rukodělné dílničky pro děti i dospělé
„Cesta chleba na náš stůl“
aneb Upečte si vlastnoručně chléb ke guláši ☺
• elektrický RODEO BÝK
• hudební program po celý den
• překvapení
• tombola pro děti
Těšit se můžete exhibici kouzelníka Ondřeje Sládka, mistra republiky
v kouzelnictví a účastníka soutěže Česko Slovensko má talent!

10.00 hod. * zahájení vaření gulášů
12.30 hod. * předpokládaný čas uvaření prvního soutěžního
guláše - zahájení ochutnávky
13.00 hod. * vystoupení kroužku country při MŠ
13.45 hod. * překvapení s kouzelníkem I.
14.45 hod. * překvapení s kouzelníkem II.
15.30 hod. * losování tomboly pro děti
16.30 hod. * vyhlášení výsledků soutěže
Slosovatelné vstupenky
Vstupné * od 150 cm výšky 100,- Kč
(v ceně je ochutnávka vzorků z 15 kotlů)

Případně je možnost zakoupení si nabízených vín * 1 láhev (0,7 l)
* 200,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Konec besedy u cimbálu cca v 1 hod. ranní.

Přijďte si užít s přáteli a s rodinou vynikající zábavu,
příjemně si zamlsat hříšné dobroty a popít fajn pivečko.
Akce se koná za každého počasí!

Více také na * www.vinozvelkychpavlovic.cz

Více také na * www.ekocentrum-trkmanka.com

Přátelé country z Velkých Pavlovic Vás srdečně zvou
na květnovou taneční zábavu, na pravý a nefalšovaný…

COUNTRY BÁL
Sobota 9. května 2015, začátek 20.00 hodin,
Sokolovna Velké Pavlovice
• K tanci a poslechu budou hrát Rančeři z Brna
• 20.30 hod. - taneční vystoupení dětí z MŠ, kroužek Baby country
Těšit se můžete na občerstvení a bohatou půlnoční tombolu.
Country bál plynule navazuje na celodenní gurmánskou akci
na Ekocentru Trkmanka GULÁŠFEST 2015 a tak se nabízí jako
skvělá alternativa vítané redukce tělesné váhy :-)!

Na výběr je připraveno několik různě dlouhých okruhů,
vhodných jak pro náročné cyklisty, tak pro rodiny s dětmi a pěší.

Vína budou ohodnocená certifikovanými degustátory
12. května 2015 v prostorách firmy Vinium a.s..

Regionální kolo soutěže

Zažijte atmosféru jara mezi vinicemi, objevte tajemství vinných
sklepů, ochutnejte místní speciality a vyhrajte zajímavé ceny!

KDE KOUPIT VSTUPENKY?
• na slevovém portálu http://www.slevymojemesto.cz
až do vyprodání - počet vstupenek je omezen
• v kanceláři DSO Modré Hory
Tovární 22, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.)
Eva Bauerová, DiS., tel.: 774 240 425, info@modrehory.cz
na místě v den akce - Sokolovna Velké Pavlovice

O NEJLEPŠÍHO DĚTSKÉHO
VERBÍŘE HANÁCKÉHO SLOVÁCKA

Od 14.00 hodin se můžete na Ekocentru Trkmanka zúčastnit

Odpoledne s Českým Rozhlasem Brno
- bohatý gastronomický program, hudební produkce, cimbálky,
degustační soutěž „O nejlepší koláč z Modrých Hor“.
V 17.00 hod. proběhne oblíbené losování o ceny
- dovolenou na vinařských stezkách, vína z regionu,
cyklodoplňky Moravských vinařských stezek a další.

Modré Hory v písni na Slunečné

Vstupné * 100,- Kč
Srdečně zveme všechny milovníky divokého západu,
westernu a především country muziky a tanců!

Srdečně vás zveme v sobotu 16. května 2015, zahájení 18.00 hod.
na setkání mužáckých sborů regionu, pod rozhlednu Slunečná
ve Velkých Pavlovicích.

Více také na * http://pratelecountry.blogspot.com

Zpívají * Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic,
Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.

Město Velké Pavlovice a Městská knihovna Velké Pavlovice
zvou všechny milovníky vtipného divadla, všechny děti,
rodiče a prarodiče

Představení se uskuteční v neděli 10. května 2015 ve 14.00 hodin
ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč

Více o akci na * www.modrehory.cz * www.vinarske.stezky.cz
* www.velke-pavlovice.cz

Moravský rybářský svaz a Klub sportovního rybářství
Velké Pavlovice ve spolupráci s TJ Slavoj
Velké Pavlovice pořádají

Svazové kolo soutěže
ZLATÁ UDICE 2015
Termín konání * sobota a neděle 16. a 17. května 2015

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá
v neděli 10. května 2015, zahájení v 9.00 hodin

DĚTSKOU SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Prostranství u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích.
Přijďte podpořit hasičský dorost, těšíme se na vás!

KRAJEM VÍNA 2015
Májové putování okolím
MODRÝCH HOR

VSTUPENKA ZAHRNUJE
• volnou degustaci vystavených vzorků vín
• skleničku s logem Modré Hory
• katalog výstavy vč. Top 30 vín Modrých Hor
• propisku
Více také na * www.modrehory.cz * www.velke-pavlovice.cz

Místo – Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice a Černá
Dyje - slepé rameno u obce Lednice (revír Dyje 4D).
První 3 družstva a medailisté ve všech kategoriích obdrží mimo
medailí a pohárů také hodnotné věcné ceny.
Ceny pro všechny zúčastněné závodníky.
Podrobný program včetně propozic závodu na
* www.velke-pavlovice.cz

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory ve spolupráci
s VOC Modré Hory Vás srdečně zve na I. ročník akce

30 VÍN MODRÝCH HOR

Soutěžní přehlídka vín z Modrých Hor

Kdy? 16. května 2015 (možnost registrace 9.00 až 11.00 hod.)
Kde? Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka (start a cíl)

Sobota 23. května 2015, zahájení 13.00 hod.
předpokládané ukončení ve 21.00 hod.
Sokolovna Velké Pavlovice

Startovné činí 110,- Kč, do 18ti let zdarma!
V ceně startovného je zahrnuta sklenička s nosičkou
a cyklopas s mapou tras a razítkovacích míst.

Na soutěžní přehlídce budou představena vína tradičních odrůd
celého mikroregionu Modrých Hor - z Velkých Pavlovic,
Bořetic, Němčiček, Vrbice a Kobylí

Soutěžící verbíře doprovází
cimbálová muzika Šmytec z Brna.
Přijďte podpořit naše soutěžící tanečníky,
těšíme se na vaši hojnou účast!

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice Vás srdečně
zve na III. ročník akce

EKOFESTIVAL 2015

Vstupné * 100,- Kč
(pro účastníky Májového putování sleva na vstupném 50%)

na rodinné divadelně-literární představení
v čele s hercem Lukášem Hejlíkem

LICHOŽROUTI

Cena vstupenky v předprodeji * 300,- Kč
(předprodej platí do 15. května do 12.00 hodin)
Cena vstupenky (po 15. květnu 2015 až po den konání akce) *
400,- Kč

v sobotu 30. května 2015 od 15.00 hodin
v sokolovně ve Velkých Pavlovicích

Městská knihovna Velké Pavlovice
zve všechny dětské čtenáře a jejich kamarády na

HRAVÉ ODPOLEDNE
k Mezinárodnímu dni dětí
Děti zveme do městské knihovny
v pátek 29. května 2015 od 16.00 hodin.

Farníci z Velkých Pavlovic srdečně zvou širokou veřejnost
na každoroční celostátní akci s názvem

NOC KOSTELŮ 2015
Pátek 29. května 2015, zahájení v 17.00 hodin,
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích
Předběžný program:
17:00 hod. * Zahájení – program pro děti – soutěže, aktivity
18:00 hod. * Mše svatá zvláště pro děti za doprovodu scholy
Boží děcka
19:00 hod. * Kulturní program
- vystoupí např. Barbora Grůzová, Eliška Vomáčková,
Stanislav Prachař, mužácký Presúzní sbor, chrámový sbor Laudamus. Vše bude prokládáno vstupy pozvané osobnosti a divadelními scénkami.
21:30 hod. * Adorace za zpěvu písní z Taize
22:00 hod. * Závěrečné překvapení
Po celou dobu bude probíhat VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
z prvního svatého přijímání za uplynulých sto let.
Podrobný program dostanete včas do svých poštovních schránek.
Více o NOCI KOSTELŮ na * www.nockostelu.cz

Sobota 6. června 2015, zahájení ve 13.00 hod.
(do 18.00 hod.) Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
Program:
• Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „ŽIVLY“
• Přednášky a besedy na ekologická témata
• Představení řemesel
• Výtvarné „eko“ dílničky pro děti i dospělé
• Prezentace firem a neziskových organizací
• Soutěže a aktivity pro děti
• Bioobčerstvení vč. klasiky „hlívového guláše“
• Hudební produkce
Další informace na * www.ekocentrum-trkmanka.com

Základní umělecká škola Velké Pavlovice zve všechny
milovníky dechovky na hudební odpoledne s názvem
VIII. ročník přehlídky

FESTIVAL MLADÝCH DECHOVEK
Mirka Pláteníka
Přehlídka se uskuteční v neděli 7. června 2015 v 15.00 hodin
na hodovním tanečním place za Sokolovnou (Hlavní ul.)
ve Velkých Pavlovicích
Společně s velkopavlovickou dechovkou ZUŠ pod vedením
MgA. Zbyňka Bílka vystoupí jako hosté DECHOVÝ ORCHESTR
ZVŠ ZDOUNKY a HOLOBKOVA MOZEKA PROTIVANOV.
Průvodním slovem provede paní Stanislava Bílková.
Přijďte si užít již tradiční hudební odpoledne s dechovkou,
těšíme se na Vás!

