infokanal@obec-hovorany.cz

3.4.

Centrum pro rodinu Kyjov

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
cprkyjov@ado.cz

10.4.
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kyjov.dcpr.cz

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně na ZŠ Komenského na Újezdě pro holky i kluky
ve věku od 5ti let. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat

něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Jednou za měsíc (ČT) v 9:00 h posezení při kávě a filmu pro seniory. Přijďte mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad

Biblí – „Modlitby matek“. V prostorách KMK na Mlýnské ulici.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno pro
děti, jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro
pokročilé.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.

Strážovská 1095, 697 01 Kyjov

Horolezecký klub Chřiby
hkchriby@seznam.cz

www.centrumproseniorykyjov.cz

(ST) v 10:00 h Den otevřených dveří u příležitosti 55. výročí založení – Připravena bude
prohlídka zařízení, výstava fotografií „Proměny“ a výstava výrobků z dílny ručních prací a keramiky. V programu vystoupí pěvecký sbor Centra a zatančí zaměstnanci s vozíčky.

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov

30.4.

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

696 39 Lovčice 159

www.demizonek.cz

(SO) v 13:00 h Tradiční výstava vín – v sále U Vodičků. K tanci a poslechu bude hrát CM Hudci z Kyjova. Na výstavě budou připraveny vzorky od místních i okolních vinařů a vinařských
firem. Srdečně zvou přátelé vína z Bohuslavic.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

16.4.
29.4.
30.4.

Areál Bukovanský mlýn

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

www.bukovansky-mlyn.cz

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících každý všední den 17:00-18:00, (SO,NE,svátky) 14:00-18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna jsou možné denně. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
Akce na duben:
23.4.
(SO) Košt vín na Bukovanském mlýně – již IX. ročník ochutnávky vín od profesionálních
vinařství, k tanci a poslechu hraje CM Pavla Růžičky.
Připravujeme na květen:
7.5.
(SO) Bukovanský gulášek – VII. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském
mlýně.

Loutkové divadlo Kašpárek

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

www.kasparek.webzdarma.cz

10.4.

Milotice 72, 696 05 Milotice

(NE) v 16:00 h O statečné Máně – pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku
v areálu zámku.				
vstupné dobrovolné

www.novy-dvur.cz

(SO) v 15:00 h Zahájení sezóny 2016 – v konírně na zámku v Miloticích. Výstava „Slovácká
keramika – od Habánů po dnešek“, dílničky pro děti i dospělé. Srdečně zvou pořadatelé.

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice

tel.: 724 760 296

informace@milotice.cz
www.milotice.cz

1.4.
3.4.

8.–10.4.
8.4.
9.4.
10.4.
10.4.
23.4.
29.4.
30.4.

kultura@milotice.cz

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy Kresby, koláže, ilustrace Jiřího Dunděry – v Penzionu u zámku
(NE) v 14:00 h Velikonoční koncert chrámového sboru z Milotic – kostel Všech svatých Milotice
(PÁ–NE) Dětská burza
(PÁ) 8:30–10:00, 15:00–19:00 Příjem zboží do prodeje
(SO) 7:30–18:00 Prodej zboží
(NE) 9:00–14:00 Prodej zboží; 19:00–20:00 Výdej peněz a neprodaného zboží
(NE) v 15:00 h Autorské čtení Michaela Stavariče – na faře v Miloticích
(SO) v 15:00 h Vítání jara – zahradnictví SZ Milotice, vystoupení dětského souboru Půpavěnka
ze Žádovic.
(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy dětí ze ZŠ Milotice – v Penzionu u zámku
(SO) v 15:00 h Pálení čarodějnic – kopec za hřištěm

Mouchnice
tel.: 517 367 428

obec.mouchnice@tiscali.cz

30.4.

www.mouchnice.webnode.cz

(SO) v 17:00 h Tradiční slet čarodějnic – v prostorách společenského domu formou her a zábavy pro děti, opékání špekáčků, soutěže, rejdění čarodějnic, táborák.

Myslivecké sdružení Habřina

30.4.

tel.: 608 564 732

motolada@centrum.cz

Sobůlky
30.4.

tel.: 518 622 425

www.sobulky.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – v kulturním centru obce, od 17:30 h bude k tanci i poslechu hrát
CM Kapric. Srdečně zve Obec Sobůlky a vinařský spolek v Sobůlkách.
Připravujeme na červen:
4.6.
(SO) Dětské sobůlské krojované hodečky s věncem a káčerem – Zveme všechny děti, mládež
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.sardice.cz

Vacenovice 130, 696 06

tel.: 724 096 154 (Bábík Petr)

has.vacenovice@seznam.cz

30.4.

www.sdhvacenovice.cz

(SO) ve 20:00 h Open air slet čarodějnic 2016 Vacenovice – na Hasičském areálu ve Vacenovicích. Hasiči Vacenovice a Mi2 Vás zvou na jubilejní 10. ročník oblíbené akce, která se opět
uskuteční ve Vacenovicích. O zábavu se postará profesionální DJ a barmani! Připraveno bude
5 barů, míchané nápoje, 3 druhy piva a něco na zub. Zlatý hřeb večera – Barmanská show
v podání barmanů Zlín.				
vstupné 100 Kč

Přátelé Achtele, z. s. Vlkoš

16.4.

(SO) ve 14:00 h Košt vín – na sokolovně ve Vlkoši. Přijďte ochutnat vína výborného ročníku 2015 i starší. Bude připraveno na 600 vzorků od místních i okolních vinařů. Od 18:00 h hraje
kapela Dolinečka. Bufet zajištěn. Degustace proběhne 8.4. (PÁ) v 17:00 h na sokolovně. Vzorky
dodávejte nejpozději do 5.4. (ÚT).

Věteřov 207, 697 01 Kyjov

tel.: 518 622 420

ou.veterov@worldonline.cz

23.4.

www.veterov.cz

(SO) v 18:00 h Ochutnávka vín – v tělocvičně budovy školy. V rámci ochutnávky vín bude probíhat také ochutnávka pomazánek. K tanci a poslechu hraje CM Babí lom. Srdečně zve Kulturní
výbor obce Věteřov.
(SO) v 17:30 h Koncert Komorního orchestru Arthura Nikische – v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Věteřově. Srdečně zve obec Věteřov a Farní úřad Věteřov.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala,
velitele výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

Městský kulturní klub Vracov

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

kd@mestovracov.cz

3.4.
3.4.

17.4.
24.4.
30.4.

tel.: 518 628 296

www.mestovracov.cz

(SO) v 19:00 h Koncert skupiny Cimballica – v kinosále KD Vracov. Předprodej vstupenek
v Informačním centru města Vracova.
(NE) v 15:00 h Diskotéka s Mimoni –Přijďte se svými dětmi do Vracova do sportovní haly.
(NE) v 16:00 h Vzpomínka na turecké vojny – v sále nadace Chamartín ve Vracově. Přijďte
se podívat na národopisně historický pořad souboru Marýnka Vracov. Inspirováno šestkou na
konci letopočtu.
(NE) v 16:00 h Loutkové představení pro děti – v kinosále KD Vracov. Neváhejte a vezměte své
děti na loutkové představení v podání Loutkového divadla Kašpárek ze Bzence.
(NE) v 15:00 h Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Rokyty – v sále nadace Chamartín ve Vracově. Na vernisáži vystoupí dětská CM ZUŠ Vracov, kterou vede Lubomír Graffe. Výstava potrvá
do 22.4. (PÁ). Všichni jsou srdčně zvaní.
(NE) 14:00–17:00 Burza dětských potřeb – v malém sále KD ve Vracově. Navštivte burzu dětských potřeb, kde můžete své věci výhodně nakoupit, ale i prodat.
(SO) ve 14:00 h Stavění máje a pálení čarodějnic – Nenechte si ujít stavění máje ve Vracově na
náměstí. V 17:00 h se uskuteční „slet čarodějnic“. Nebude chybět občerstvení a dobrá zábava.

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

15.4.

www.obeczadovice.cz

(PÁ) Výstava fotografií – Slovácko, Petr Hrtus – výstavní síň OÚ Žádovice. Vernisáž proběh-

ne v 18:00 h. Výstava potrvá do 13.5. (PÁ).
(SO) 9:00–16:00 Burza oblečení pro děti a dospělé jaro–léto – v KD. Příjem zboží: 15.4. (PÁ)
16.00–18.00. Výdej zboží: 18.4. (PO) 16:00–17:00. O formulář si pište: zadovskemaminky@
seznam.cz. Z každého prodaného kusu jsou odečteny 3 Kč na provozní náklady.

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

2.4.

10.4.
16.4.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.zdraviarodina.cz

Pravidelné Kluby zdraví Vracov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ST) v 18:00 h v centru Chamartin, Luční 770. Součástí bude
přednáška, ochutnávka receptů zdravé výživy, nabídka zdravotní literatury, tombola a pro zájemce
relaxační masáž šíje se zdravotním měřením a poradenstvím.
Akce:
14.4.
(ČT) v 18:00 h Masáže pro domácí použití – principy masírování, základní hmaty, ukázka
a nácvik masáže šíje proti bolestem hlavy a ramen.
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770 jste zváni na pestrý program krátkých přednášek, písní, zdravotních, společenských i duchovních témat. Program je zakončen společným
vegetariánským obědem.				
vstup volný
Kurz Bible pro začátečníky:
▶ Každé (ÚT) v 18:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770. Dozvíte se, jak studovat Bibli pro sebe, abyste
v ní nalezli moudrost pro každodenní problémy a odpovědi na základní lidské otázky. vstup volný
Rekondiční pobyt Chorvatsko:
25.6.–2.7.
(SO–SO) Součástí je vstupní vyšetření lékařem, vodoléčby, masáže, škola vaření, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání
závislostí. Dalmácie – Podaca u Gradace, blízko kamínkové pláže. Strava 2x denně. Objedn. na
Cena vč. dopravy, masáží a zdr. poradenství 7 750 Kč
tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
Kurz Zdraví a prevence s MUDr. Jochenem Hawlitschekem:
14.–28.8.
(NE–NE) – Drietoma u Trenčína. Náplň: Přírodní terapie, masáže, vodoléčby, bylinky, základy Bible, kurz výživy a vaření, zdravotní poradenství, křesťanský životní styl. Více na
www.lightkurz.cz

tel.: 777 257 368

Věteřov

16.4.

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

16.4.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

17.4.

(SO) Pálení čarodějnic – v mysliveckém areálu ve Žlebech, areál otevřen od 15:00 h. Sraz čarodějnic v 19:00 h u OÚ. Občerstvení zajištěno.

Sobůlky 105, 697 01

podatelna@sardice.cz

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice

2.4.

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice

sobulky@wo.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

16.4.

tel.: 518 624 525

(PÁ–NE) Burza dětského oblečení – pořádá Klub maminek Šardice v Obecní hale U Orla.
V pátek příjem zboží 14:00–17.30, v sobotu prodej 8:00–17:00, v neděli prodej 9:00–13:30 a výdej zboží 17:00–18:30.
(SO) ve 20:00 h Karnevalová Oldies – pořádá spolek Za zdravé Šardice v Obecní hale U Orla,
hraje DJ Alternativ.

tel.: 606 768 258

mikroregion@novy-dvur.cz

9.4.

Nechvalín

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

ou.sardice@sardice.cz

1.–3.4.

Mikroregion Nový Dvůr

www.obecbukovany.cz

(NE) ve 14:00 h Vědomostní soutěž žáků II. stupně – v sále Sokolovny, na začátku vystoupí
„Balerínky“ z Nechvalína, pořádá mikroregion Babí lom, téma soutěže kroje a zvyky na Kyjovsku.
(SO) Koncert „Turecké vojny“ – v sále Sokolovny, pořádá Mužský a ženský sbor Bukovany.
(PÁ) v 17:00 h Pálení čarodějnic – na velkém hřišti, pořádá TJ Družba Bukovany, večer zábava,
hraje Druhý pokus.
(SO) v 17:00 h Stavění máje – v dědině, pořádá Obec Bukovany a Mužský a ženský sbor.

Šardice 601, 696 13 Šardice

www.sukulent.cz

(NE) 13:00–18:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích 159 – v Lovčicích odbočte za
kostel a poté stále rovně k lesu a rybníku Jordánek. Na konci cesty Vás zastaví bílá vrata a za nimi
na Vás již čeká skleník o ploše 225 m² plný sukulentů. Těšit se můžete na zhruba 500 výstavních
exponátů z přibližně tisícovky druhů sukulentů. K prodeji bude spousta sukulentů, keramika dělaná pro sukulenty a literatura „jak na to“.			
vstup zdarma

tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

3.4.

Šardice

tel.: 728 643 534

honc@sukulent.cz

3.4.

www.svatoborice-mistrin.cz

6.4.
(ST) v 18:00 h Morava, země neznámá, beseda s redaktory ČR – v KD
10.4.
(NE) v 15:00 h Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem – v KD, (RC Krteček)
				
vstupné děti do 2 let zdarma, 20 Kč/osoba
29.4.
(PÁ) v 17:30 h Degustace vín – Svatoborský sklípek, (vinaři S-M)
30.4.
(SO) v 16:00 h Slet čarodějnic – hasička Svatobořice, (SDH Svatobořice)
30.4.
(SO) v 16:00 h Pálení čarodějnic – hospoda U Polášků, (soubor Mistřín)
30.4.
(SO) v 17:00 h Stavění máje – ul. Nádražní za KD, (chasa obce)

www.jezov.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – v KD. K tanci i poslechu zahraje CM Lipina. V ceně vstupenky
je katalog, sklenice na ochutnávku a volná degustace. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve ČZS
Ježov.
(SO) Pálení čarodějnic – na Oboře. Zvěřinové speciality budou podávány již ve 12:00 h. Stezka
odvahy začne v 16:00 h, poté následuje taneční disco.

tel.: 518 620 217, 777 948 493

kd@svatoborice-mistrin.cz

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

tel.: 774 346 165

v.kolbel@seznam.cz

696 04 Svatobořice-Mistřín

tel., fax: 518 626 221

objezov@tiscali.cz

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

9.4.

www.horochriby.blog.cz

Připravujeme na květen:
13.–14.5.
(PÁ–SO) II. ročník Chřibské stovky a padesátky – cíl i doba pro obě trasy stejná. Na stanovištích opět občerstvení, mapku i info dostane každý při prezenci. Těší se na Vás Horolezecký klub
Chřiby. I letos budou dvě trasy, sto kilometrů pro silnější a padesát kilometrů pro romantické
duše.
13.5.
(PÁ) 100 kilometrů – prezence: 19:00–20:00 u vlakového nádraží v Kyjově
startovné 100 Kč
14.5.
(SO) 50 kilometrů – prezence: 7:00–8:00 u vlakového nádraží v Kyjově
startovné 50 Kč

16.4.

Svatobořice-Mistřín

www.obec-hovorany.cz

(NE) ve 14:00 h Přednáška a výstava spolku včelařů k 90. výročí založení spolku v Hovoranech – v sokolovně v Hovoranech, pořádá Spolek včelařů Hovorany.
(NE) v 15:00 h Posezení u bábovky – v sokolovně v Hovoranech, pořádá Muzejní spolek při
OÚ Hovorany, beseda nad archivními fotografiemi.
(NE) Burza krojů – v sokolovně v Hovoranech, pořádá folklorní kroužek Potůček.
(SO) Pálení čarodějnic – v areálu u rybníku, pořádá Spolek lidový dům.

tel.: 518 699 511

centrum@centrumproseniorykyjov.cz

20.4.

17.4.
30.4.

i další nadšence k hojné účasti na této akci. Nastrojte se do krojů, pojďte s námi do průvodu
a také na zábavu do sportovní haly. Srdečně zve ZŠ a MŠ Sobůlky.

tel.: 518 375 102, 518 375 328

tel.: 518 633 175

(SO) v 19:00 h Folklorní večer – v KD Ždánice. Pořádá Město Ždánice a folklorní složky ve
Ždánicích. V programu vystoupí Ždáničánek, Ždáničan, Chasa ze Ždánic, Ženičky, MS Ždánice, Dětská CM, CM Hradisko a jako host MS z Kobylí. Po programu následuje Beseda u cimbálu, k tanci i poslechu hraje CM Hradisko. Srdečně zveme.		
vstupné 80 Kč
(NE) ve 14:00 h Dětská pěvecká soutěž Zpěváček – v KD Ždánice. Pořádá Město Ždánice
a dětský folklorní soubor Ždáničánek. V podání dětí a za doprovodu CM Hradisko zazní písničky Hanáckého Slovácka. Srdečně zveme.
(SO) v 18:00 h Košt štrúdlů – pořádá Město Ždánice v KD Ždánice. Upečte doma jakýkoliv
štrúdl a zúčastněte se soutěže, kde hodnotit budou sami návštěvníci. V průběhu večera se s programem představí Jožka Černý, známý lidový zpěvák. Od 14:00–16:00 přijímáme Vaše vzorky do
soutěže za volnou vstupenku. Srdečně zveme.		
vstupné 80 Kč

Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: duben (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE) 10:00–16:00; květen a červen (ÚT–PÁ) 9:00-16:00,
(SO-NE,svátky) 10:00-16:00
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely
vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice, sbírky přírodního bohatství regionu, lidové
tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
1.4.–15.5.
(PÁ–NE) Historické fotografie Ždánic
17.5.–6.7.
(ÚT–ST) Obrazy – výběr z díla Františka Hanáka z Vřesovic
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
7.3.–8.5.
(PO–NE) Lenka Jurečková – obrazy (současná malířka života, folklorních tradic i krajiny Slovácka).

Želetice

Želetice 189, 696 37 Želetice

zeletice@zeletice.cz

2.4.
23.4.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725

www.zeletice.cz

(SO) ve 20:00 h Velikonoční pomlázková zábava – v KD
(SO) v 17:00 h V dobrém jsme se sešli – farní dvůr, setkání mužských pěveckých sborů.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

podatelna@obeczeravice.cz

22.–23.4.

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(PÁ–SO) Oslavy 400 let ordinování na kněze Jana Ámose Komenského – konají se přednášky, výstavy, prohlídky Památníku J. A. Komenského i ZŠ, bohoslužba v kostele, divadelní
představení „Don Quijote de la Ancha“, zakončení CM Marýnka s ochutnávkou vín.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

a okolí

RICHARD MÜLLER

duben 2016

TO NAJLEPŠIE TOUR

čtvrtek 2. 6. 2016

vstupné zakoupené do 30. 4. 2016 za zvýhodněnou cenu 600Kč

Městské divadlo Brno

www.mestokyjov.cz

Oslavy 71. výročí osvobození města Kyjova
a ukončení 2. světové války
28.4.

koncertní verze nejslavnější rockové opery
všech dob ve velkém orchestrálním aranžmá

pátek 1. 7. 2016
vstupné zakoupené do 31. 5. 2016 za zvýhodněnou cenu 390Kč

www.ickyjov.cz www.dum-kultury-kyjov.cz

Významné akce v Kyjově

(ČT) Pietní akt s položením věnců a krátkým programem – v 10:30 h kladení věnců u Památníku 2. sv. války v Bohuslavicích; v 10:45 h kladení věnců u Památníku obětem 1. a 2. sv.
války v Boršově; v 11:00 h kladení věnců s krátkým kulturním programem u nového Památníku
obětem 2. sv. války v parku u kaple sv. Josefa v Kyjově; v 15:00 h SWING-DIXIE – koncert vojenské hudby Olomouc AČR, koncertní vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem
na Masarykově náměstí před Radnicí; v 17:00 h Lípy pro Bohuslavice (výsadba trojice národních
stromů) před budovou ZŠ Bohuslavice.

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Kyjov - letní kino

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Kyjov - letní kino

Na kole regionem Kyjovské Slovácko – 23. ročník
Silničního závodu s mezinárodní účastí
16.4.

(SO) v 11:00 h Český pohár 2016: Memoriál Jakuba Mrnky cyklistické kritérium – závod
se koná pod záštitou hejtmana JmK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka Lukla.
Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov, Město Kyjov a Český svaz cyklistiky.
17.4.
(NE) v 9:00 h Force Cup: Český pohár na silnici 2016 – závod se koná pod záštitou hejtmana
JmK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka Lukla. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov,
Město Kyjov a Český svaz cyklistiky.
Více informací: http://cp2016.ckdacomkyjov.cz/; e-mail: info@ckdacomkyjov.cz; tel.: 606 609 036
(Jakub Kratochvíla).

Kyjov – město válečných hrdinů 2016
VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI

16.4.

Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
tel.: 518 323 484, 518 697 409, www.ticketportal.cz
13.2.–16.4.

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(SO) v 18:00 h Bojová ukázka na Masarykově náměstí. Vojensko-historická vzpomínková akce
na téma 2. světové války. Do bojové ukázky bude zapojeno okolo stovky účastníků i vojenská
technika. V prostoru za MKS budou vojenská ležení k veřejné prohlídce. Pořádá Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra Vlkoš.			
vstup volný

Udělejte něco pro své zdraví

Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově

M
A

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

R

Hovorany

(ČT) Vyrábíme hudební nástroje
(ÚT) Plastelínkujeme
(ČT) Čistíme zoubky
(ÚT) Veselé kačenky
(ČT) Malujeme pěnou na holení

ZD
A

14.4.
19.4.
21.4.
26.4.
28.4.

Bezplatná autobusová linka
na krytý bazén do Ratíškovic

každou (SO) Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské
občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka MHD),
v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před
radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Připravujeme
XXI. ročník Concentus Moraviae
1.6.–28.6.

(ST–ÚT) XXI. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae –
21. ročník s podtitulem „Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice“.
Koncerty v Kyjově a okolí:
4.6.
(SO) v 19:30 h Pavel Haas Quartet: Veronika Jarůšková (1. housle), Marek Zwiebel (2. housle), Pavel Nikl (viola), Peter Jarůšek (violoncello) – v DK Kyjov. Program: Bohuslav Martinů:

Smyčcový kvartet č. 3 H 183, Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“.		
vstupné 250/150 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

20.6.

(PO) v 19:30 h Zemlinského kvarteto: František Souček (1. housle), Petr Střížek (2. housle), Petr
Holman (viola), Vladimír Fortin (violoncello) – zámek Freskový sál, Milotice. Program: Viktor

Kalabis: Smyčcový kvartet č. 5 op. 63 „Památce Marca Chagalla“, Ludwig van Beethoven:
Smyčcový kvartet č. 1 F dur op. 18/1. 		
vstupné 200/100 Kč

▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do
31.5. (ÚT) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích. Po tomto datu budou vstupenky za cenu plnou.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům
(držitelům ISIC), důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P
(1 osoba a 1 doprovod).

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

program@mkskyjov.cz

1.4.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Né enom na Kaču jedem na tragaču – v divadelním sále. Aprílový folklórně-nefolklórní pořad. Pořadem provází Gábina Plevová a Vašek Stix.
					
vstupné 100 Kč, v den akce 120 Kč
1.4.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první (PÁ) v měsíci. (tj. 13.5.,3.6.,1.7.,5.8.,2.9.,7.10.).
5.4.
(ÚT) v 19:30 h Slovácký komorní orchestr – s koncertním mistrem Jiřím Pospíchalem v divadelním sále. Slovácký komorní orchestr působí v Uherském Hradišti a jeho okolí, jehož založení
se datuje do roku 2007. Je složen z nejlepších hráčů Slovácka a jejich přátel.		
		
vstupné 150 Kč, senioři, studenti 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
6.4.
(ST) v 19:00 h Domácí@štěstí.hned – divadelní komedie v divadelním sále. Manželku –
manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího bohémského muže – muzikanta David Suchařípa. Vilemínu Gruntorádovou z firmy Manželské štěstí – Iva Hüttnerová. Představení je již
VYPRODÁNO.				
vstupné 250 Kč
7.4.
(ČT) v 19:00 h Karel Plíhal – koncert – v divadelním sále. Skvělý kytarista a neméně kvalitní
poeta, který v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. Mládeži do 12 let nepřístupno!		
			
vstupné 190 Kč, na místě 220 Kč
10.4.
(NE) v 10:00 h Michalovi mazlíčci – v divadelním sále. Představení pro děti Michala z Kouzelné školky. Představení je již VYPRODÁNO.		
vstupné 155 Kč
11.4.–9.5.
(PO–PO) v 15:30 h Vernisáž výstavy Medůzy – Lenka Dohnalová – Čajovna-Galerie. Výstava
olejů Kyjovanky, toho času žijící v Blažovicích u Brna. Výstava potrvá do 9.5. (PO).
12.4.
(ÚT) v 19:00 h Dechová hudba Skaličané – v divadelním sále. Dechová hudba má v repertoáru
skladby od známých autorů, jako jsou například Jan Slabák, M. R. Procházka, Antonín Žváček, Metoděj Prajka, Milan Čechovský a hlavně Miroslav Irša.		
vstupné 150 Kč
14.4.
(ČT) v 19:00 h Minipárty – Karel Šíp a J. A. Náhlovský – v divadelním sále. Improvizovaná
show volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty. Představení je již VYPRODÁNO.				
vstupné 290 Kč
15.4.
(PÁ) ve 20:00 h Arakain Dymytry tour 2016 – v divadelním sále. Dvě spřízněné metalové kapely Arakain a Dymytry mají pro své fanoušky skvělou zprávu! Kromě společného vystoupení
se fanoušci můžou těšit i na největší hity obou kapel a songy z nových desek, které vyjdou před
začátkem turné.				
vstupné 349 Kč
16.4.
(SO) v 18:00 h Kyjov – město válečných hrdinů 2016 – více v sekci významné akce.
22.4.
(PÁ) v 19:00 h Divadelní představení Do naha! – v divadelním sále. Hraje ochotnický spolek
Kašpárkův hrobeček z Českých Budějovic. Srdečně zve ČSOP Kyjov.
vstupné 150 Kč
24.4.
(NE) ve 14:00 h Kyjov hledá talent – finále dětské soutěže v divadelním sále. 20 finalistů postoupilo z 2 castingů a jednoho postupového kola. Pořádá DDM Kyjov ve spolupráci s městem
Kyjovem.
28.4.
(ČT) v 15:00 h Swing-Dixie – koncert vojenské hudby Olomouc AČR před radnicí. Koncertní
vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem.		
vstup volný
28.4.
(ČT) Oslavy 71. výročí osvobození města Kyjova – více v sekci významné akce.
30.4.
(SO) v 17:00 h Stavění máje – na náměstí. Se Slováckým souborem Kyjov a dechovou hudbou
Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka.
30.4.
(SO) v 13:00 h Světlo orientu – v divadelním sále. Krajská postupová přehlídka skupinových orientálních tanců. Veřejnost vítána. Pořádá DDM Kyjov.
vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
Připravujeme na květen:
13.5.
(PÁ) Farmářské trhy
16.5.
(PO) Shirley Valentine – monodrama Simony Stašové
19.5.
(ČT) Travesti skupina Screamers a Techtle mechtle
29.5.
(NE) Kácení máje
POZOR vstupné na koncert Richarda Müllera – „To najlepšie tour“, který se uskuteční 2.6. (ČT)
v letním kině v Kyjově je již v předprodeji. Zakupte vstupné do 30.4. (SO) za zvýhodněnou cenu 600 Kč.

Kino Panorama

Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

1.,2.,3.4.
1.,2.4.
3.4.
3.4.
6.4.
6.4.
7.4.
7.,8.4.
8.,9.,10.4.
9.,10.4.
10.4.
13.4.
13.4.

(PÁ,SO,NE) v 17:30 h Pan a Mat ve filmu ČR ......................................................... 110/RV 396 Kč
(PÁ,SO) ve 20:00 h Grimsby Velká Británie............................................................................110 Kč
(NE) v 15:30 h Řachanda ČR...................................................................................... 110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h Teorie tygra ČR...............................................................................................120 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Za kamarády z televize VII................................................. 35/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Saulův syn Maďarsko...........................................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) ve 20:00 h Teorie tygra ČR...............................................................................................120 Kč
(ČT,PÁ) v 17:30 h Deadpool USA.............................................................................................110 Kč
(PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Nikdy nejsme sami ČR......................................................................120 Kč
(SO,NE) v 17:30 h Řachanda ČR................................................................................ 110/RV 396 Kč
(NE) v 15:30 h Pan a Mat ve filmu ČR ..................................................................... 110/RV 396 Kč
(ST) v 16:30 h Zkáza krásou ČR........................................................................................... BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h Už je tady zas Německo.......................................................................90/ČFK 70 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

14.,15.,16.4.
14.,15.4.
16.,17.4.
17.4.
17.4.
20.4.
21.,23.4.
21.,22.4.
22.,24.4.
23.,24.4.
24.4.
27.4.
28.,29.4.
28.,30.4.
29.4.
30.4.
Pozn.:

(ČT,PÁ,SO) v 17:30 h Jak básníci čekají na zázrak ČR.........................................................120 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Spotlight USA............................................................................................110 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Jak básníci čekají na zázrak ČR.............................................................120 Kč
(NE) v 17:30 h Pan a Mat ve filmu ČR ..................................................................... 110/RV 396 Kč
(NE) v 15:30 h Kung Fu Panda 3 USA ..................................................................... 120/RV 432 Kč
(ST) v 19:00 h Smrtelné historky ČR........................................................................100/ČFK 80 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Kniha džunglí USA*2D.............................................................. 120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Ulice Cloverfield 10 USA.........................................................................120 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Kniha džunglí USA*3D............................................................. 150/RV 540 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Jak básníci čekají na zázrak ČR.............................................................120 Kč
(NE) v 15:30 h Barbie: Tajná agentka USA............................................................. 120/RV 432 Kč
(ST) v 19:00 h Mlčení jehňátek USA...........................................................................80/ČFK 60 Kč
(ČT,PÁ) v 17:30 h Kolonie Německo/Francie.........................................................................120 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Lovec: Zimní válka USA*2D..................................................................120 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Lovec: Zimní válka USA*3D.........................................................................150 Kč
(SO) v 17:30 h Jak básníci čekají na zázrak ČR.....................................................................120 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná
pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu
| BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují
návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň
nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se
konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h).

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

barbora.lungova@centrum.cz

8.4.

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

1.11.–30.6.

4.4.

4.4.
6.4.
8.4.
13.4.
13.4.
20.4.
21.4.
26.4.
29.4.

www.knihovna-kyjov.cz

(NE–ČT) Lovci perel – celostátní soutěž pro dětské čtenáře – Děti si půjčují knihy označené jako
„perlorodky“, u kterých odpovídají na dané otázky ke knize. Při správné odpovědi obdrží perlu,
kterou si navléknou na „šňůru perel“ s vlastním jménem. Nejpilnější lovci perel budou odměněni
při slavnostním vyhlášení na konci školního roku. Bližší informace v dětském oddělení.
(PO) v 9:00 h Pohádky Chřibů – setkání s uživateli Centra sociálních služeb. Beseda a autorské
čtení historičky a spisovatelky Doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc., dále vystoupení žáků
ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Akce se uskutečňuje k výročí 890 let 1. písemné zprávy o Kyjově.
Jídelna Centra sociálních služeb Kyjov.
(PO) 10:00–10:30 Den v modrém – výstava výkresů žáků MŠ a ZŠ Kyjov, Školní, p. o. jako
vyjádření podpory pro ,,Den porozumění autismu,, ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kyjov, Školní, p. o.
Studovna-čítárna.
(ST) v 17:00 h Nebezpečná mysl – O mysli platí pravidlo: „Je to dobrý sluha, ale nebezpečný
pán…“. Přednáška dietologa a hloubkového psychologa Sama Fujery. Studovna-čítárna.
				
vstupné 100 Kč
(PÁ) v 10:00 h Pohádky Chřibů – Beseda a autorské čtení historičky a spisovatelky Doc. PhDr. Jarmily
Bednaříkové, CSc., dále vystoupení žáků ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Akce se uskutečňuje k výročí
890 let 1. písemné zprávy o Kyjově. Centrum služeb pro seniory Kyjov, Strážovská 1095.
(ST) v 9:00 h Drogová prevence – přednáší Milan Jurča (pro ZŠ Vracov a ZŠ Archlebov). Akce
není určena pro veřejnost. Přednáškový sál.
(ST) v 17:00 h Dosažení kosmického orgastického stavu cestou Tantry – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna-čítárna.		
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Feng Shui – zahradní design – Dovolte, aby Vám zahrada přinesla dobro…
přednáška Ivy Matyášové, lektorky a poradkyně metody Feng Shui. Studovna-čítárna.		
					
vstupné 100 Kč
(ČT) v 9:00 h Dobrovolnictví a ekologie – přednáška Petry Hradilové, koordinátorky dobrovolníků občanského sdružení KROK. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
(ÚT) v 17:00 h Nemoci z emoci – jakou roli mají emoce na naše zdraví – přednáška Antonie
Krzemieňové. Přednáškový sál.			
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 15:00 h Beseda s paní Ljubou Heimrichovou – Součástí besedy bude vernisáž výtvarných
prací žáků ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice na téma: „Žijeme v Kyjově“. Akce se uskutečňuje k výročí
890 let 1. písemné zprávy o Kyjově. Jídelna ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice.

Vlastivědné muzeum Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

Radniční galerie

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

d.sedlackova@mukyjov.cz

tel.: 518 697 583, 606 765 030

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
8.–30.4.
(PÁ–SO) Výstava Codex gigas neboli Ďáblova Bible – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve
do prostor Radniční galerie na výstavu unikátního knižního objektu. Mistrovskou maketu
největší knihy světa vytvořil přední český umělecký knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Na její
výrobě strávil se spolupracovníky stovky hodin. Kniha váží kolem 75 kg a rozměrově i váhově
je stejná jako originál. Výstava potrvá do 30.4. (SO).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

24.4.

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Život kolem železnice“ – Modelové kolejiště velikosti H0 a stálá
expozice železnice na Kyjovsku.			
vstupné dobrovolné

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov

tel.: 518 610 180, 774 664 698

leader.ks@centrum.cz

6.4.

www.kyjovske-slovacko.com

(ST) v 17:00 h seminář na téma Nový systému MS2014+ – ve velké zasedací místnosti v přízemí Radnice Kyjov, Masarykovo nám. 30. Seznámení potenciálních žadatelů s vyplňováním
projektových žádostí. Každý účastník si přinese vlastní notebook, připojení k síti je zajištěno.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím emailové adresy: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.
com		
			
cena zdarma

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

9.4.

19.4.

23.4.

tomas@prazirnakyjov.cz

tel.: 604 466 342

(SO) v 19:00 h Vojtěch Petratur vzpomíná – Rock n‘rollová subkultura ve Zlíně poloviny padesátých let, basa v Uherském Hradišti a mnoho dalšího.
(ÚT) ve 20:00 h LiStOVáNí: Fotbalové deníky (Jiří Hájíček) – Divadelní představení v rámci
kultovního projektu Lukáše Hejlíka, který spojuje divadlo a literaturu velmi živou, neotřelou,
vtipnou formou, představujeme vystoupení Fotbalové deníky, „road movie nejen pro muže“.
Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá, vydalo nakladatelství Host, k prodeji podepsané autorovy
knihy.					
vstupné 120 Kč
(SO) v 19:00 h Vernisáž výstavy David Herdin: Zátiší záclon – Nejnovější velkoformátové
fotografie přímo z černé komory, úvodní slovo Barbora Lungová. Hudba Mo Ja.

Čajovna & Galerie

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.:725 613 613

jindrich.pleva@tiscali.cz

www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje,
kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
28.4.
(ČT) v 19:30 h Letem světem s diplomatem – Robert Kopecký – vypráví a promítá o svých
diplomatických misích, co by velvyslanec ČR a OSN v zemích Britská a Francouzská Guajana,
Benin, Uzbekistán, Paraguay, Uruguay atd. 		
vstupné 50 Kč

Salsa Kyjov

www.salsakyjov.cz

tel.: 733 661 380

7.4.–26.5.

salsakyjov@seznam.cz

(ČT–ČT) 20:00–22:00 h Kurz salsy a zouku – v Kyjovském pivovaru PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – Zveme Vás na kurzy latinsko-amerických tanců Salsa a Zouk do Kyjovského pivovaru.
Kurz bude probíhat každý (ČT) po dobu 8 lekcí. Kurz je navazující na předešlé lekce. Náročnost
je tedy mírně pokročilejší. Jedná se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou je, najít si k sobě
tanečního partnera. Ceny kurzovného a bližší informace naleznete na našich facebookových
stránkách Salsa Kyjov nebo na e-mailu: salsakyjov@seznam.cz či tel.: 733 661 380.

Základní umělecká škola Kyjov
tel.: 518 390 150

zus.kyjov@iol.cz

Vinotéka Régio/Lidová jizba

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

www.lidova-jizba.cz

Karate Klub Kyjov

Nerudova 1008, 697 01 Kyjov

karate-kyjov@seznam.cz

24.4.

24.4.

www.karate-kyjov.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.facebook.com/karatekyjov

tel.: 776 246 330 (Bc. Marcela Zemánková)

www.gytakyjov.cz

(SO) v 9:30 h 13. ročník závodu Pohár města Kyjova v moderní gymnastice – Sportcentrum
Želva, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.

Lesní Klub Radovánky Kyjov

tel.: 777 095 186

11.,14.,15.4.
22.4.

3.4.

zanetabrhelova@seznam.cz

organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

5.4.
12.4.
19.4.
26.4.

(NE) v 9:30 h Výroční členská schůze místní organizace ČZS Kyjov – v estrádním sále DK.
Bližší informace v kanceláři ČZS. O občerstvení je postaráno. Zve výbor ČZS.

Jazyková škola Let´s speak

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Vymazalova.L@gmail.com

www.lets-speak.webnode.cz

▶ Každý (ČT) 18:45–20:15 Základy italštiny na dovolenou – jedná se o 10 lekcí, které budou probíhat
v termínu 7.4.–9.6.					
cena 2 000 Kč
Summer Day Camp 2016
▶ Letní příměstský tábor s výukou angličtiny a dalších jazyků (NJ,IT,FJ). Pořádá Jazyková škola Let´s
speak ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žarošice, Motýlí ráj Ždánice a Seberevolta Kyjov. Hlavní lektorky: Mgr.
E. Bartoníková, Ing. M. Kovářová, Mgr. O. Trnková, Mgr. S. Štěpánková. Přihlášky je možné získat
e-mailem: vymazalova.l@gmail.com nebo osobně v učebně Let‘s Speak, v ZŠ a MŠ Žarošice a v Sokolovně Kyjov. Cena zahrnuje výukový vzdělávací materiál, cestovné, vstupy, obědy, výtvarný materiál,
ohodnocení lektorů.					
cena 2 000 Kč
18.–22.7.
(PO–PÁ) pro děti 1.–7. tříd ZŠ

Jazyková škola Kyjov

MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

info@jazykovka-kyjov.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(ÚT) Žeravice – Medlovický lom – Osvětimany – 6 km
(ÚT) Dubňany rozc. – rez. Hůrky (hlaváčky) – Milotice – 6,5 km
(ÚT) Vacenovice – Náklo – Dubňany – 6,8 km		
(ÚT) Stupava – Na Vrších – Stupava – 5 km		

mirostas@seznam.cz

v 8:53 h, bus
v 8:40 h, bus
v 9:14 h, bus
v 10:30 h, bus

Cestovní agentura Régio

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)

tel.: 518 307 711 a 712

www.caregio.cz

LETNÍ DOVOLENÁ
▶ Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci
můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší prodejny pro katalog,
rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně. Vyberte si u nás letní dovolenou za ceny jako u pořadatelské
CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do wellness
zdarma.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Jaro nám ťuká na dveře, využijte možnosti strávit pár dní poznáváním přírodních, kulturních a historických krás nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyberte si z široké nabídky atraktivních poznávacích
zájezdů do všech koutů světa.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Kapverdské ostrovy, SAE, Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba a další – nejlepší čas vydat se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou fakultativních výletů.

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

16.4.

tel.: 723 876 086

www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Jakub Tököly trio feat. Jan Fečo – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Jakub Tököly je nejvýraznějším pokračovatelem generace
jazzových klavíristů na Slovensku. Ján Fečo je nejmladším ze slavného hudebnického rodu Fečovců. Je jedním z nejvýraznějších saxofonistů mladé generace v Čechách a na Slovensku.
				
vstupné 100/70 Kč

Jančovka z.s.

15.4.

(PÁ) Koncert Helemese + Iritující Pýchora – Šanson-punkoví Helemese zvou na jarní koncert! Jako host vystoupí pražská ska-alternativní formace Iritující Pýchora.

Život a zdraví z.s.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

www.zivotazdravi.cz

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

www.ackyjov.webnode.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213
www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství v oblasti sociálně-právní, vzdělávání, zaměstnávání a konzultace s právníkem. Půjčovna kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ plavání v bazénu v nemocnici – dle přihlášek
Ostatní akce:
12.4.
(ÚT) Zájezd Třebíč a zámek Náměšť nad Oslavou – odjezd v 7:00 h za DK Kyjov, informace
v kanceláři.					
cena 400 Kč

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

tel.: 602 699 146, 776 584 761

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Klub přátel duševně nemocných. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně finančně podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele
denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (nutno se
předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda –
odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor:
Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶ Dietologická poradna – Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční
specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).
Připravujeme:
15.6.
(ST) v 17:00 h Vernisáž prodejní výstavy obrazů našich uživatelů – v Radniční galerii. Výstava potrvá do konce června.
25.6.
(SO) Tenisový turnaj
13.8.
(SO) Den otevřených dveří

Agentura pro občany

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

agentura.rpp@seznam.cz

tel.: 518 324 557, 739 084 422

www.oskrok.cz

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost:
(ÚT)
8:00–11:00, 12:00–15:30
		
(ČT)
8:00–11:00, 12:00–17:30
		
(ČT)
15:00–17:00 právní konzultace na objednání
			 na agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422
Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního
rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz,
tel.: 518 324 557, 739 084 422

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
Program Klubu dobrovolníků:
11.4.
(PO) v 15:00 h Sběr jarních bylinek
25.4.
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků bude dle zájmu účastníků

Klub maminek Kyjov

tel.: 774 901 078

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých
receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více inforvstup volný
mací.						

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických
zpráv pro dnešní dobu.
Připravujeme na květen:
7.5.
(SO) Návštěva Oswětimi – koncentračního tábora – jednodenní výlet. Na tuto akci je nutná
přihláška nejpozději do konce dubna.
15.5.
(NE) v 9:30 h Slavnostní oblastní Letniční bohoslužba ke svátku Letnic – v KD Hodonín.

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice

18.4.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 603 281 237

www.jazykovka-kyjov.cz

Aktuální nabídka:
▶ Zájemci o studium se mohou přidat do otevřených jazykových kurzů: AJ-falešní začátečníci (PO–ČT)
v 16:30 h; AJ-senioři (PO) v 11:00 h; NJ-začátečníci (PO) v 18:15 h; RJ-pokročilí začátečníci (ÚT)
v 17:15 h; FJ-pokročilí začátečníci (ST) v 16:30 h; FJ-pokročilí (ST) v 18:15 h; ŠJ-pokročilí začátečníci
(PÁ) v 15:10 h nebo v 16:45 h.
Připravujeme na květen:
13.5.
(PÁ) v 17:00 h Letem světem – při příležitosti ukončení školního roku 2015/2016. Součástí
bude vernisáž fotografií našeho studenta z jeho cest po celém světě. Akce se koná za každého
počasí v Boršově, Ivana Javora 3092. Občerstvení v ceně.
cena 70 Kč
Na prázdniny připravujeme dva příměstské tábory:
8.–12.8., 15.–19.8.
(PO–PÁ) Příměstský tábor – již nyní můžete své dítě přihlásit.

predseda@jazzklubkyjov.cz

(ČT) v 10:00 h Tvoření v dílně Keramika u Denisy - sraz v Osvětimanech u obchodu.
Děti i dospělí si mohou vytvořit vlastní dílo z keramiky a namalovat hrneček. Přihlášky na
tel: 777 095 186.			
cena 100 Kč za osobu
(PO,ČT,PÁ) 9:00–16:00 Dny otevřených dveří Lesní školky Radovánky Kyjov a zápis do školky – na Boršovských lúkách.
(PÁ) 9:30–13:00 Den země – Program nejen pro děti v městském parku. Dílnička výroby zdravých sladkostí, maňásková pohádka O palmovém oleji, kreslící koutek chráněných druhů zvířat,
dvě představení muzikálu Chlupáči v 10:30 h a 11:30 h.

Apoštolská církev Kyjov
info@zahradkarikyjov.cz

tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)

pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

Odbor KČT Mapa Brno

tel.: 518 307 733

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. NOVĚ nabízíme výrobky studené kuchyně –
moravské klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou pomazánku. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni
a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové
s folklórní tématikou.
Dubnové akce:
15.4.
(PÁ) v 19:00 h Sýry a víno – snoubení sýrů z farmy Pálava s víny Slovácka – navštivte zajímavý večer, kdy Vám Tereza Vicanová z farmy Pálava představí a Vy ochutnáte 6 sýrů (čerstvé,

tel.: 777 680 804 (Petr Fiala, předseda klubu)

(NE) v 9:00 h 2. kolo Poháru talentů 2016 – ve Sportcentru Želva, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany. V dopolední části proběhne Pohár talentů, kde budou nastupovat závodníci v kategoriích
Kata, Kihon Ido a Agility. Tato soutěž je pro začínající karatisty ve věku 5–15 let s nižší technickou
úrovní. Srdečně Vás zvou pořadatelé z Karate Klubu Kyjov.
(NE) v 13:30 h 2. kolo Krajského poháru v karate JSK ČSKe – ve Sportcentru Želva, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany. Odpoledne bude následovat soutěž Krajského poháru pro karatisty
ve věku 7–17 let i s vyšší technickou úrovní. Zde budou souboje probíhat v kategoriích Kata
a s chrániči v kontaktním Kumite. Srdečně Vás zvou pořadatelé z Karate Klubu Kyjov.

Kollárova 224, 697 01 Kyjov

16.4.

tel.: 518 614 526

prodejna@chata.cz

Gymnastický a taneční klub Kyjov

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
info@SlovackaGalerieVin.cz

www.domecekkyjov.cz

Akce na duben:
16.4.
(SO) v 13:00 h Keramická dílna – v DDM Kyjov
24.4.
(NE) ve 14:00 h Finále Kyjov hledá talent – v DK Kyjov
TÁBORY – HUTISKO-SOLANEC
1.–10.7.
(PÁ–NE) 1. turnus Star Wars – Mgr. Iva Soldánová		
3 700 Kč
10.–19.7.
(NE–ÚT) 2. turnus (česko-srbský) Tenkrát na Západě – Andrea Kuřinová, DiS.
3 700 Kč
19.–28.7.
(ÚT–ČT) 3. turnus Petr Pan – Mgr. David Hegedüs		
3 700 Kč
16.–25.8.
(ÚT–ČT) 4. turnus Olympiáda na Hutisku – Mgr. David Hegedüs, Andrea Kuřinová, DiS.
					
3 700 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KYJOV
4.–8.7.
(PO–PÁ) 1. turnus Andrea Kuřinová, DiS. – Tábor na in–linech (začátečníci) – Roman „Kovoš“ Kouřil					
1 600 Kč
11.–15.7.
(PO–PÁ) 2. turnus Putování s večerníčkem (5–8 let) – Eva Hrubá
1 100 Kč
18.–22.7.
(PO–PÁ) 3. turnus Indiánské léto (6–10 let) – Eva Hrubá
1 100 Kč
25.–29.7.
(PO–PÁ) 4. turnus Mgr. Iva Soldánová – Taneční tábor (od 7 let) – Rudolf Jelínek 1 600 Kč
1.–5.8.
(PO–PÁ) 5. turnus Mgr. David Hegedüs – Tábor na in–linech (začátečníci) – Roman „Kovoš“
Kouřil					
1 600 Kč
8.–12.8.
(PO–PÁ) 6. turnus Mgr. Iva Soldánová Tábor na in–linech (mírně pokročilí) – Roman „Kovoš“
Kouřil					
1 600 Kč
15.–19.8.
(PO–PÁ) 7. turnus Mgr. Iva Soldánová – Hudební tábor (od 7–15 let) –Paulíčková/Bílek
				
1 600 Kč
LETECKÝ ZÁJEZD DO BULHARSKA
16.–26.6.
(ČT–NE) – 10 nocí, doprava: odlet 16.6. (ČT) v 19:25 h – Brno, místo: relativně mladé městečko – Primorsko. Dvě písečné pláže – severní a jižní získaly Modrou vlajku Evropské unie za
svou čistotu. K dispozici je i nový velký Aquapark.
RODINNÉ REKREACE HUTISKO-SOLANEC
26.–30.8.
(PÁ–ÚT) – Andrea Kuřinová, DiS
dospělí 2000 Kč, děti do 10 let 1500 Kč
Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.

tel.: 518 307 732

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

tel.: 518 612 139, 739 272 215

ddm@domecekkyjov.cz

7.4.
www.vinotekakyjov.cz

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova

Husova 370, 697 01 Kyjov

www.zuskyjov.cz

28.4.
(ČT) v 16:30 h Koncertík – vystoupí žáci ZUŠ Kyjov – v koncertním sále ZUŠ.
						
vstup zdarma

info@lidova-jizba.cz

29.4.

gytakyjov@seznam.cz

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
6.3.–15.5.
(NE–NE) Fenomén IGRÁČEK – v budově zámečku. IGRÁČEK slaví v tomto roce čtyřicet let od
svého vzniku. Jeho historie je dlouhá a spletitá, podobně jako historie Technického muzea v Brně.
Oběma hrozil za dobu své existence zánik, oba díky svému fenoménu a snaze nadšených lidí přetrvali doposud a mohlo tudíž dojít k vzájemnému propojení.
vstupné děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 10 Kč, dospělí 30 Kč, důchodci a studenti 15 Kč
24.4.
(NE) 13:00–17:00 Blešák – zájemci o prodej hlaste se v muzeu.
Připravujeme na květen:
27.5.
(PÁ) Muzejní noc – akce proběhne v rámci výstavy Hasiči (výstava k výročí založení souboru
dobrovolných hasičů v Kyjově).

www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Hana Puchová – Malé slavnosti – Ostravská malířka, jejíž tvorba je v posledních
letech stále více doceňována nejen v ostravském uměleckém okruhu, ale nyní i v dalších státních či
komerčních galeriích v ČR, představí především své obrazy z prostředí základní školy. Doporučujeme obzvláště pro učitele! Úvodní slovo Barbora Lungová.

Železniční expozice Stavědlo

Městská knihovna

Komenského 617, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

polotvrdé, specialita Kienberg Gold). Sýry doplní degustací 10 vzorků vín, které budou průřezem vinařské Slovácké podoblasti. Možnost nákupu sýrů i vín. Předprodej vstupenek pouze ve
Slovácké galerii vín od 6.4. (ST).
vstupné 290 Kč (zahrnuje degustaci sýrů, vín, vodu, pečivo a výklad o sýrech i víně)
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín z vinařství
Čevela, Strážovice. Akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej
vstupenek od 20.4. (ST) na obou místech.

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila tel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková

katka.kotaskova@centrum.cz

cprkyjov@ado.cz

www.kmk.wbs.cz

(PO) v 18:00 h Jak se žije na kozí farmě aneb jak si vyrobit kozí sýr – Přednáší Ing. Bc. Dalibor Cichý MBA. Součástí přednášky je ochutnávka kozích produktů a zdravých receptů. Další
informace na tel.: 774 901 078.

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
5.4.
(ÚT) Jarní omalovánky
7.4.
(ČT) Popcornový strom
12.4.
(ÚT) Monte – Nemonte pomůcky

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

