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Velké Pavlovice
ode dneška ožijí
vinobraním
Dnes startuje letošní Velkopavlovické vinobraní, potrvá do zítřka. Návštěvníci
mohou ochutnat letošní burčák, na akci vystoupí kapela Kryštof nebo herec
a písničkář Jiří Schmitzer.
VELKÉ PAVLOVICE Milovníci hudby a dobrého vína se mohou o víkendu vypravit do Velkých Pavlovic. Od pátku do soboty se tam
koná tradiční Velkopavlovické vinobraní. Tahákem letošního ročníku budou herec a písničkář Jiří
Schmitzer, skupina Kryštof, cimbálovky a samozřejmě burčák.
V pátek čeká návštěvníky například Slavnostní mše svatá v kostele od 18.30 nebo vystoupení cimbálové muziky Diabolské husle, které
začne na první scéně Za sokolovnou od 20 hodin.
Na stejném místě se bude odehrávat i část sobotního programu.
Jeho prvním bodem bude už v 9
hodin ráno otevření bran. Poté si
návštěvníci mohou poslechnout
například dětské folklorní soubory
a od jedenácti hodin se na scéně
objeví loutkové divadlo s pohádkou Princezna zalúbená do strašidla. V poledne pak bude pódium patřit šermířské skupině Sword.
Ve tři hodiny se městem vydá
průvod a o hodinu později se začne zarážení hory a záhorácké divadlo, které představí tento prasta-

FAKTA

Velkopavlovické
vinobraní
Akce se koná v pátek a sobotu
ve Velkých Pavlovicích. Dvoudenní
vstupné stojí 300 korun,
za páteční program zaplatíte 120
korun a za sobotní 250 korun. Děti
mají vstup zdarma. Vystoupí zde
písničkář Jiří Schmitzer, skupina
Kryštof či cimbálovky.

rý vinařský obřad v netradičním
pojetí. Jeho účelem původně bylo
ochránit dozrávající úrodu, protože do vinohradu mohl vstoupit
pouze hospodář.
Vinařské tradice vystřídají Hana
a Petr Ulrychovi a Javory, folklorní
soubor Kelčovan a také zmíněný
Jiří Schmitzer. Od půl deváté zahraje k tanci dechová hudba Večerka
a sobotní program na první scéně
uzavře v jednu hodinu po půlnoci
závěrečný verbuňk.
Z trochu jiného soudku bude
hudba na druhé scéně U sýpky. Po-

sluchače potěší slovenská, irská
a balkánská world music nebo od
13 hodin oblíbená kapela Kryštof.
Potlesk jistě sklidí i Radim Hladík
a Blue Effect od 20 hodin.
To ale stále není všechno. Na třetí scéně na Vinařském náměstíčku
budou lidé moci za doprovodu
cimbálovky ochutnat vynikající
burčáky a vína. Děti čeká dětský
park za sýpkou, kde pro ně budou
připravené atrakce, kolotoče
a také zábavný program plný her.
V areálu Za cihelnou se bude konat jezdecký den na ranči, který slibuje lukostřelbu, horkovzdušný
balon nebo výstavu rádiově řízených modelů.
Návštěvníci se tady projedou silničním vláčkem nebo koňskými
bryčkami, podniknou exkurzi do
vinařských firem nebo zavítají na
řemeslný jarmark či do staroslovanského tábora.
Dvoudenní vstupné přijde na
300 korun, za páteční program zaplatíte 120 korun a za sobotní 250
korun. Děti mají vstup zdarma.
Jana Máčalová
Autorka je spolupracovnicí redakce

Vaším objektivem Výběr fotografií čtenářů z rajce.net
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Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Obnovte erzetu
z Majáku do Olbřichovic
» ad Barumku vyhrál Belgičan Loix, Kresta do cíle nedojel

Reaguji na výzvu ve vašich novinách ohledně letošního ročníku barumky, který se mi líbil. Ale ještě
víc by se mi, a určitě nejen mně, barumka líbila, kdyby se obnovila jedna z nejatraktivnějších RZ Maják–Oldřichovice. V letošním programu byly použity fotografie z této
RZ, ale nepadla o ní ani zmínka,
což mě jako malenovického rodáka
a fandu rally zklamalo. Poněvadž
jsem optimista, věřím, že se znovu
na tuto divácky nejnavštěvovanější
RZ půjdu znovu někdy podívat.
Jiří Novák, Zlín

Setkání na Pepčíně
Tradiční setkání občanů
Uherskobrodska se konalo
poslední prázdninovou neděli
v lese Obora na místě, kde stával
zámeček Pepčín. Kvůli počasí
byly některé akce zrušeny.

Bojím se, že památkáři
Jiřičnou neuhlídají
» ad Šojdrová láká do Kroměříže na obnovu zahrad Jiřičnou

Fotky Konala se pouze výstava fotografií amatérských fotografů

Obávám se, že ji památkáři neuhlídají a Kroměříž bude mít problémy
s UNESCO. Navrhne kus zahrady,
oponenty nazve, že nerozumí zahradní tvorbě a nemají vize, a bude
vymalováno.
habr (diskuse na iDNES.cz)
Podívejte se na tu hrůzu, kterou dle
návrhu Jiřičné právě dokončují ve
Zlíně. Pak je možné, aby v centru
města vyrostlo něco tak obrovského, škaredého, zbytečného a předraženého.
turbosound (diskuse na iDNES.cz)
To je věc názoru, mně se ta „hrůza“ docela líbí, a až bude dokončeno okolí, bude to ještě lepší. Jen si
myslím, že nemusela stát tam, kde
stojí, ale třeba v prostoru pod sportovní halou místo plánované Kaskády.

a projížďka na koni.

Shperhock (diskuse na iDNES.cz)
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