tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

katka.kotaskova@centrum.cz

www.kmk.wbs.cz

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
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STÁLE ZAVŘENO! Otvíráme 6.9. (ÚT). Na všechny maminky, ale
i tatínky, a především děti, se velice těšíme.
Při příznivém a teplém počasí je možné, po telefonické domluvě předem, využívat zahradu Centra pro
rodinu Kyjov a to každý den v dopoledních hodinách.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
mob.:725 111 174
http://www.festivaldamborice.cz/

oubukovany@tiscali.cz

16.7.

www.obecbukovany.cz

info@bukovansky-mlyn.cz

www.lovcice.cz

(SO) v 16:00 h V. ročník Posezení u cimbálu s koštem vín – v areálu u lesa (malé hřiště). V rámci
oficiálního programu se v 18:00 h představí ženské sbory z Bukovan, Dambořic a Šardic a mužské
sbory z Nětčic, Rohatce, Vacenovic, Věteřova, Želetic, Horňácký sbor Chotár s hudeckou muzikou a domácí Mužský sbor z Lovčic. Po skončení oficiálního programu bude následovat beseda
u cimbálu. Srdečně zve Mužský sbor Lovčice.

Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

1.7.
23.7.

kultura@milotice.cz

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy Ludmily Kováříkové „Keramická plastika“ – galerie Penzionu
u zámku
(SO) ve 14:00 h Prodejní výstava Domova Horizont – zámecké zahradnictví

Nenkovice

tel.: 518 618 011

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Za příznivého počasí otevřeno zahradní posezení i s víkendovým grilováním.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících

1.–3.7.
16.7.
23.7.

tel.: 777 574 164, 734 488 350 (Szotkowski Jiří)

(SO) v 17:00 h Karneval tónů – multižánrová hudební akce přes pop, folk a rock s vystoupením písničkáře Pavla Dobeše. Dále vystoupí kapely Szoty band, Pokusy, STS a další. Možná bude
i soutěž mladých kapel. Srdečně zve Szoty a Přátelé Achtele o.s. Vlkoš.

696 04 Svatobořice-Mistřín

3.7.
16.7.
23.7.

tel.: 518 620 217, 777 948 493

www.svatoborice-mistrin.cz

(NE) Farní den – duchovní, sportovní a kulturní den v areálu U Orla
(SO) ve 20:00 h Generace – letní noc u hasičky, SDH Mistřín
(SO) v 16:00 h Dožínky – místní lidová slavnost, krojovaný průvod pro dožínkový věnec, hospodářa, zvykoslovné pásmo, vystoupení souborů: Podkověnka, Krušpánek, mužský sbor, ženský
sbor Rezedky, Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, Soubor Mistřín. Ve 20:00 h taneční zábava při DH Svatobořáci.

Šardice 601, 696 13 Šardice

ou.sardice@sardice.cz

22.7.
30.7.

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – v areálu za starou školou, pořádá SDH Šardice, hraje skupina Žízeň
a hlad.
(PÁ) ve 20:00 h Letní promítání – v areálu za starou školou, pořádá Obec Šardice.
(SO) v 11:00 h Šardické sklepy dokořán – VIII. ročník, otevřeno okolo 20 sklepů místních vinařů, po 19:00 h hodině posezení s hudební produkcí.

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice
Vacenovice 130, 696 06

tel.: 724 096 154 (Bábík Petr)

petr.babik@babik-po.cz

9.7.

www.sdhvacenovice.cz

kd@mestovracov.cz

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-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.

LES PARK Vřesovice
5.7.

tel.: 518 628 296

(NE) 14:00–18:00 Zahájení prázdnin se železnicí 600 – Neváhejte a přijďte zahájit prázdniny
se zahradní železnicí 600 do Vracova. Těšit se můžete na spoustu her, soutěží, zábavy a atrakcí. Celým odpolednem Vás provede moderátor rádia ČAS Petr Fridrich. Chybět nebude ani
občerstvení. Více informací na www.zeleznice600.cz.

tel.: 604 230 881

www.les-park.cz

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen, červen, září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00-16:00; červenec,
srpen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–16:30.
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:
17.5.–6.7.		
(ÚT–ST) Obrazy – výběr z díla Františka Hanáka z Vřesovic
8.7.–11.9.		
(PÁ–NE) „Obrázky pro radost“ – Bohdany Škrhákové – vernisáž 8.7. (PÁ) v 17:00 h
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
19.5.–17.7.
(ČT–NE) „Ždánice – památky a umění v krajině“ – výstava fotografií
3.6.–17.7.		
(PÁ–NE) Výstava obrazů Yvety a Lukáše Nopových
25.7.-25.9.
(PO–NE) Přehlídka současné tvorby účastníků III. ročníku letní dílny Ždánického
plenéru – vernisáž 24.7. (NE) v 18:00 h

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice

www.mestovracov.cz

www.bike-park.cz

(ÚT) LES FEST 2016 – v 17:00 h Drummidoo (ČR): Honza Doležal – bicí, Zdeněk Vilímek –
kytara, didgeridoo, zpěv, Lucie Čapková – zpěv, sun drum, koncovka; v 19:00 h Maok (SK): hudební improvizátor, filmový skladatel a multiinstrumentalista; ve 20:30 h Vladimír Václavek (ČR):
legenda české alternativní scény (kytara a zpěv). Předprodej vstupenek v Lesním Baru Vřesovice.
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

(SO) v 15:00 h BIERFEST Vacenovice 2016 – více v sekci Významné akce v okolí.

Městský kulturní klub Vracov
3.7.

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

info@bike-park.cz

Šardice
16.7.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Vřesovice 312 (nad rybníkem), 696 48 Vřesovice

Svatobořice-Mistřín

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
tel.: 518 631 428

www.obecnasedlovice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – v areálu za KD
(SO) v 16:00 h X. Košt piva – v areálu za KD (při špatném počasí v KD). Přijďte ochutnat
16 druhů piv a posedět s hudebním doprovodem.

nenkovice@nenkovice.cz
www.bukovansky-mlyn.cz

Szoty a Přátelé Achtele o.s. Vlkoš

tel.: 724 760 296

www.milotice.cz

Násedlovice
2.7.
9.7.

(SO) Tradiční Hodky – v 10:30 h Mše svatá v kapli sv. Josefa, v 15:00 h CM Lipina se svým národopisným pásmem, večer ve 20:00 h taneční zábava s Bana-bandem. Občerstvení zajištěno.

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

Milotice

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

Areál Bukovanský mlýn

23.7.

tel.: 518 633 420

ou.lovcice@iol.cz

(SO) v 13:00 h Pouliční fotbalový turnaj – na velkém hřišti. V rámci turnaje proběhne i slavnostní zápas týmu TJ Družby Bukovany k oslavě 75. výročí jejího založení. Večer taneční zábava,
zahraje skupina Alejmelí, začátek v 19:00 h. Pořádá TJ Družba Bukovany.
vstupné 50 Kč

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

www.obec-hovorany.cz

(PO) v 18:00 h Pořad „U vás o nás“ – VUS Ondráš vystoupí na letním areálu u hřiště v Hovoranech. Pořádá kulturní komise při OÚ, předprodej vstupenek na OÚ Hovorany.

Lovčice 118, 696 39

tel.: 518 626 227

www.skalkaobec.cz

kd@svatoborice-mistrin.cz
tel.: 518 375 102, 518 375 328

podatelna@obecnasedlovice.cz
tel.: 518 618 022, 603 839 367

(NE) 48. Mezinárodní festival dechových hudeb – více v sekci Významné akce v okolí.

ou.skalka@seznam.cz

23.7.

(PÁ–NE) VI. Soutěžní festival folklorních souborů Dambořice 2016 – Více v sekci Významné
akce v okolí.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

Bukovany

www.ratiskovice.com

Skalka 69, 696 48 Ježov

Lovčice

www.artmlyn.eu

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

www.bzenec.cz

tel.: 518 631 325

infokanal@obec-hovorany.cz

4.7.

9.7.

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevřeno: 11.–30.7. (PO–SO) 13:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy.
Skupiny prosíme o rezervaci.
▶ Letní tvořivé dílny pro děti a mládež – informujte se o volných místech.
31.7.
(NE) 10. ročník Interaktivního folklorního festivalu Mlýnské kolo – v 13:00 h prohlídka
mlýna a vernisáže výstav: Lenka Jurečková, Ana Gonzales (obrazy), Vlastik Basovník (kresby)
a Blanka Kempná (keramika). Ve 14:00 h dětská dílna s Lenkou Jurečkovou. V 15:00 h folklórní
pořad „A přece se točí“. Účinkují: Bradley Acum (UK), CM P. Šrahůlka z Milotic, Marýnka Vracov, Omladina Vacenovice, sbor Bukovany, soubor z Čejče, Bzenčan, přizvaní kontráši a sólisté.
Slavnostní spuštění Mlýnského kola. Křest knihy Legendy zapomenutého mlýna. Udělení titulů
Čestný mlynář 2016. Novinka: Legendy zapomenutého mlýna. Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha s CD, MP3. K dostání v infocentru.

10.7.

zbynek.pastyrik@damborice.cz

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 602 969 267, 723 734 938

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 518 306 411

Hovorany

cprkyjov@ado.cz

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

podatelna@bzenec.cz

Dambořice

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

tel.: 518 367 236

podatelna@ratiskovice.com

Skalka

Připravujeme:
12.–14.8. (PÁ–NE) Bzenecká pouť
12.8.
(PÁ) ve 20:00 h Sešlost bzeneckých muzikantů – zámecký park Bzenec
13.8.
(SO) ve 20:00 h Koncert skupin Kern a Tabák - Kabát revival – zámecký park Bzenec
14.8.
(NE) v 18:00 h Koncert skupiny Slza – zámecký park Bzenec
16.–17.9. (PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní

1.–3.7.

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice

Bzenec

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

Ratíškovice

Kurz Zdraví a prevence s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA
14.–28.8. (NE–NE) – Drietoma 85, okr. Trenčín. Náplň: Přírodní terapie, masáže, vodoléčby, bylinky,
zdravá výživa a vaření, prevence nemocí, bible a proroctví, komunikace a mezilidské vztahy,
výstavy a kluby zdraví, primární prevence na školách. Více na www.lightkurz.cz. Přihlášky na:
info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771.
Rekondiční pobyt New start Luhačovice
25.9.–2.10.(NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení,
přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí. Objedn. na
tel.: 732 267 771; e-mail: info@ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz (o wellness penzionu na:
www.senioriluhacovice.cz)
cena 6 300 Kč

zeletice@zeletice.cz

tel.: 518 622 621

(PÁ–NE) VŮDŠTOK – na hřišti v Nenkovicích. V pátek písničkáři, v sobotu kapely.
(SO) Pohárový turnaj v kopané – na hřišti v Nenkovicích. Večerní zábava.
(SO) ve 14:00 h Neckyjáda – na rybníku Nynek v k.ú. Nenkovice. II. ročník závodu plavidel na
rybníku Nynek, aneb závody o Starostovy necky. Plavidla a soutěžní týmy přihlaste co nejdříve

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

KONERT NA TERASE

Kam v Kyjově
a okolí

RADKA FIŠAROVÁ

ČERVENEC 2016

Pocta Edith Piaf

středa 3. 8. 2016 ve 20.00 h
Recitál známé zpěvačky a muzikálové herečky Radky Fišarové, v němž zazní slavné písně
z repertoáru Edith Piaf, ale také známé i méně známé skladby např. Charlese Aznavoura,
Mireille Mathieu či zhudebnělé básně Jacka Preverta.

POZOR, kapacita terasy omezena

vstupné 280 Kč

Divadlo Na Jezerce
Evžen Boček

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
hrají: Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová aj.

úterý 27. 9. 2016 v 17.00 h a ve 20.00 h
Kyjov – divadelní sál Domu kultury

Poslední aristokratka je příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky. Po
pádu komunistického režimu se tato rodina vrací z emigrace z New Yorku do Čech,
aby převzala rodové sídlo….

www.mestokyjov.cz

MANDARÍNKOVÁ IZBA
středa 12. 10. 2016 v 19.00 h

Kyjov – divadelní sál Domu kultury

Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných,
krátkých jednoaktovkách s překvapením, někdy přímo s detektivním koncem….

starosta@zeletice.cz

www.zeletice.cz

XVII. CZ&SK Hello Jazz Weekend
20.–24.7. (ST–NE) XVII. CZ&SK Hello Jazz Weekend
20.7.
(ST) v 19:00 h Jazz a víno – estrádní sál MKS, zahajovací koncert s ochutnávkou vína a kapelou
Jindra Holubec y Amigos.
21.7.
(ČT) ve 20:00 h Festivalový jam session – podium před radnicí, přijedou velmi zajímaví hosté.
22.7.
(PÁ) Festivalová svačinka – podium před radnicí, večer, swingová tančírna doplněná o flamencovou show s rychlým kurzem flamencového tance.
23.7.
(SO) v 19:00 h Hlavní koncert festivalu – areál Jančovka, Ondřej Ruml zpívá Ježka, Fehero Rocher,
TuTu Borise Urbánka.
24.7.
(NE) Kyjov a Jazz – podium před radnicí, odpoledne, komponovaný pořad věnovaný 890. výročí
města Kyjova.
Časy akcí ještě nejsou zcela vyjasněny, sledujte prosím plakáty.

Barevné léto s kyjovským íčkem 2016
Prohlídka Kyjova s průvodcem
25.7.

(PO) v 10:00 h Kyjov historický i moderní – tradiční prohlídka, na které Vás průvodce seznámí se současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor radnice či kaple
sv. Josefa.
12.8.
(PÁ) ve 14:00 h Prohlídka Kyjova s průvodcem – prohlídka k příležitosti výročí 890 let od první
písemné zprávy o Kyjově.
29.8.
(PO) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, kde se dozvíte zajímavosti
a fakta o kyjovských vilách postavených v období funkcionalismu.
Start prohlídek: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace a rezervace na
tel.: 518 323 484, ic@mukyjov.cz.
vstupné zdarma

Divadlo Kašpárek
2.7.

22.7.
(PÁ) v 18:00 h Hodová ochutnávka vín – KD
23.–25.7. (SO–PO) Krojované hody
23.7.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava – hřiště, hraje DH Šardičanka
24.7.
(NE) ve 14:00 h Krojovaný průvod obcí
25.7.
(PO) v 19:00 h Kácení máje – hřiště

www.zdraviarodina.cz

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI
Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

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

Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h jste zváni na pestrý program krátkých přednášek, písní, zdravotních, společenských i duchovních témat. Dozvíte se optimistické rady pro ochranu před nemocemi, vnitřní štěstí, rodinu
i práci. Nadčasové principy Knihy knih obohatily životy mnoha velikánů světových dějin. Mohou diametrálně zkvalitnit i Váš život dnes. Program je zakončen společným vegetariánským obědem. Upřesnění
místa na tel.: 732 267 771.
vstup volný

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

Významné akce v Kyjově

Bratislavské hudobné divadlo

hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský
a Bibiana Ondrejková

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Masarykovo náměstí Kyjov, terasa Komerční banky

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY: www.dum-kultury-kyjov.cz
tel.: 518 622 725

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
www.nenkovice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

M
A

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

na OÚ Nenkovice e-mailem, osobně, písemně či jinak. Po celou dobu závodu budou na Nynku
profesionální záchranáři s člunem. Občerstvení.

R

Agentura pro občany

denně: ve všední dny 17:00–18:30, (SO,NE,svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti. Prohlídky
mlýna jsou možné denně v čase 11:00–18:00. Minigolf pro celou rodinu. Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Otevřená rotunda! Možnost prohlídky sklepení, degustací pro jednotlivce a nákupu vína. Za příznivého
počasí každý víkend v 13:00 h.
▶ Novinka! Lukostřelba pro veřejnost.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).

ZD
A

Připravujeme:
13.8.
(SO) v 13:00 h Dveře dokořán – Nabízíme prostory a zázemí v rámci oslav Výročí královského
města Kyjova. Dětský koutek, možnost nakojit a přebalit miminka, hry a tvořivé dílny pro děti,
malé občerstvení. Součástí akce bude představení činnosti centra, výstava historických vozidel
a také možnost vyzkoušet si trenažér stáří.

(SO) ve 14:00 h Divadlo Kašpárek – v atriu informačního centra, loutkové divadlo ze Bzence
pro děti.
vstupné zdarma

V. Setkání pěveckých sborů
31.7.

(NE) v 17:00 h Néni víno jak víno – v atriu informačního centra, folklorní odpoledne, vystoupí
Tetky z Kyjova a jejich hosté.
vstupné zdarma

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
4.–5.8.

(ČT–PÁ) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – v atriu informačního centra, prodejní
výstava sukulentů. Otevřeno: 9:00–18:00.
vstupné zdarma

21.8.

(NE) v 17:00 h Empiric Jazz – v atriu informačního centra, jazzové odpoledne se skupinou Empiric Jazz pod vedením Víti Začala.
vstupné zdarma

Empiric Jazz
Ingriš! Eduard Ingriš
4.9.

(NE) v 19:30 h Ingriš! Eduard Ingriš – v atriu informačního centra, cestovatelská beseda Petra
Horkého s promítáním.
vstupné zdarma

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
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Významné akce v okolí
VI. Soutěžní festival folklorních souborů
Dambořice 2016
1.–3.7.
1.7.

2.7.

3.7.

(PÁ–NE) VI. Soutěžní festival folklorních souborů Dambořice 2016 – téma „Den a noc“. Celý
program naleznete na stránkách www.festivaldamborice.cz.
(PÁ) 18:30–21:00 Stavění máje – pořad mužských a ženských pěveckých sborů před radnicí;
21:00–22:00 Folklorní tančírna – výuka tanců slovenského regionu Zemplín pod vedením Žofie
Koščové před radnicí; 22:00–23:00 Nokturno – hudební pořad na pódiu vedle altánku; doprovodný program: v 18:30 h ochutnávka vín místních vinařů před radnicí.
(SO) v 16:00 h Jarmark – pod školou u amfiteátru; 17:00–18:00 Průvod obcí Dambořice – průvod
krojovaných od sochy sv. Floriána k amfiteátru; 18:00–19:15 Od noci do rána, od rána do noci
– pořad dětských folklorních souborů v amfiteátru; 19:30–20:30 Dětské kočovné divadlo Kyjov –
na parkovišti před ZŠ; 19:30–20:45 Musica Carpatica – hudební pořad zaměřený na oblast tzv.
Karpatského oblouku; 21:00–23:00 Den a noc – tematický soutěžní pořad folklorních souborů
v amfiteátru; 23:00–0:00 Svět kolem nás I – představení folklorních souborů z Irska, Jižní Koreje i České republiky v amfiteátru; 0:00–2:00 Beseda u cimbálu – hraje CM Friška s primášem
Davidem Vašulkou v amfiteátru.
(NE) 14:00–15:00 Vystoupení zahraničních souborů na zámku ve Slavkově u Brna; 16:00–17:00
Zatoulané pohádky – VUS Ondráš Brno v amfiteátru; 17:00–18:00 Dambořice sobě – pořad
domácích souborů a sborů v amfiteátru; 18:15–19:15 Když kohoutek kokrhá – hodinový pořad
hosta festivalu FS Kohoutek z Chrudimi a Rosénky z Prahy, který bude zaměřený na oblast Čech;
19:30–20:30 Svět kolem nás II – představení folklorních souborů z Irska a Srbska v amfiteátru;
21:00–22:40 Příběh zbojníka – celosouborové lidové taneční divadlo VUS Ondráš v amfiteátru.

48. Mezinárodní festival dechových hudeb
10.7.

(NE) 48. Mezinárodní festival DH – v 10:00 h hrají: Mladá muzika Šardice, J.R.Band Ratíškovice, Mutěňané-Čejkovjané, DH z Rakouska, Veselá muzika z Ratíškovic a Věrovanka. Odpolední
program ve 14:00 h: Stříbrňanka, Bludověnka, Jihočeští Rodáci, Drietomanka ze Slovenska, Svatobořáci, Bojané. Za každého počasí, areál FK Baník Ratíškovice, krytá tribuna.

BIERFEST Vacenovice 2016
9.7.

(SO) v 15:00 h BIERFEST Vacenovice 2016 – na místním hasičském areálu. Jedná se již
o pátý ročník vydařené pivní akce. K ochutnání bude současně připraveno více jak 20 druhů
piv (klasické 11° a 12°, tmavé, kvasnicové, s příchutí, speciální atd.). Samozřejmostí jsou i nealkoholické nápoje a něco na zub např.: pečené koleno speciál. V průběhu akce se uskuteční
soutěže o ceny. Večer vyvrcholí zábavou se skupinou Tabák – Kabát revival + OverBand. Připraveno kryté posezení pro více jak 700 lidí!
vstupné 150 Kč, prvních 50 hostů vstup zdarma

Připravujeme
Děkujeme písničkou
20.8.

(SO) v 19:00 h Děkujeme písničkou – letní kino Kyjov. Oblastní organizace ČSBS v Kyjově
pořádá „Gala koncert k 70. výročí založení Českého svazu bojovníků za svobodu se vzpomínkou na kapelníka Josefa Frýborta“. Koncert, který potěší každého milovníka dobré hudby.
Posluchač uslyší přehlídku oblíbených skladeb a písniček, které něžně pohladí každé srdíčko. Ať
naše písničky, melodie rozezpívají celé letní hlediště s krásnou vzpomínkou na ty, kteří již nejsou
mezi námi. V závěrečném společném koncertu budou zahrány oblíbené skladby známých interpretů. Zpívat budou všichni. Program: zahájení; Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana
Kohoutka; Vlado Kumpán – trumpeta; Žadovjáci – kapelník Ladislav Svoboda; Jan Meisl; Moravanka – kapelník Jan Slabák; závěr – společné vystoupení kapel. Vstupenky lze v předprodeji
zakoupit v Informačním centru města Kyjova.
		
vstupné 150 Kč v předprodeji, v den koncertu 200 Kč

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

program@mkskyjov.cz

1.7.

1.7.

3.7.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

10.7.

(NE) v 17:00 h Hudební skupina Návrat z Kyjova – promenádní koncert před radnicí. Nedělní koncert pro veřejnost kyjovské skupiny Návrat na podiu před kyjovskou radnicí. Koncert se
uskuteční pouze za příznivého počasí.
vstup volný
20.7.
(ST) v 19:30 h Víno a jazz – estrádní sál. Zahajovací koncert 17. CZ&SK HELLO JAZZ
WEEKENDU. Účinkuje: Jindra Holubec y Amigos. Součástí koncertu je degustace moravských vín.
vstupné 200 Kč
24.7.
(NE) v 17:00 h Kyjov a jazz – před radnicí. Koncert 17. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDU
v rámci oslav 890 let od první písemné zprávy o Kyjově. Přehlídka místních swingových a jazzových kapel.
vstup volný
Připravujeme:
3.8.
(ST) Koncert na terase – Radka Fišarová – terasa KB Kyjov
5.8.
(PÁ) Farmářské trhy
12.–14.8. (PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti 2016 – Oslavy 890 let od první písemné zprávy o Kyjově
13.8.
(SO) Žalmanův Folkový Kyjov – 20. ročník
28.8.
(NE) Rozloučení s prázdninami – odpoledne pro děti i dospělé
27.9.
(ÚT) Poslední aristokratka – divadelní představení pro dospělé
12.10.
(ST) Mandarínková izba – divadelní představení pro dospělé

Kino Panorama

www.dum-kultury-kyjov.cz

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej uzenářských
výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, vína z černého rybízu, čajů, bylinek, koření, přísad,
sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, zahradnických potřeb, proutěných
výrobků. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první (PÁ) v měsíci. (tj. 5.8.,2.9.,7.10.).
(PÁ) ve 20:00 h Jesus Christ Superstar – A Rock Opera v letním kině Kyjov. Koncertní verze nejslavnější rockové opery všech dob ve velkém orchestrálním aranžmá navazuje na velmi
úspěšné koncertní zpracování West Side Story – Jazz Side Story. Petr Gazdík se rozhodl převést
do koncertní podoby další světové dílo, které je již dlouhou dobu na repertoáru Městského divadla Brno. Tuto úspěšnou verzi si můžete užít pod širým nebem v letním kině v Kyjově první
prázdninový večer. Předprodej vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na
www.ticketportal.cz.
vstupné 500 Kč
(NE) v 16:00 h Dechová hudba Šohajka – promenádní koncert před radnicí. Nedělní koncert
pro veřejnost DH Šohajka na podiu před kyjovskou radnicí. Koncert se uskuteční pouze za příznivého počasí.
vstup volný

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
tel.: 518 612 338

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

Radniční galerie

Český zahrádkářský svaz Kyjov
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.–31.7. (PÁ–NE) Česko-srbské přátelství – DDM Kyjov ve spolupráci s městem Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do Radniční galerie na výstavu, jejíž vernisáž se uskuteční 8.7. (PÁ) v 18:00 h v prostorách Radniční galerie. Výstava prezentuje fotografie pořízené během česko-srbského tábora,
který se uskutečnil v roce 2015. Srbské děti z města Kragujevac jezdí již 13. rokem o letních
prázdninách do České republiky a zde poznávají krásy Kyjova či Brna a společně s českými dětmi
stráví 10 denní pobyt v Beskydech na táborové základně DDM Kyjov na Hutisku-Solanec. Celý
projekt realizuje Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova ve spolupráci
s Červeným křížem Kragujevac, s kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci
a městem Kyjovem. Vystavené fotografie budou v galerii k vidění do 31.7. (NE).
Připravujeme:
12.–28.8. (PÁ–NE) Obrazy regionálních autorů z domácích sbírek – Výstava je připravena v souvislosti
s výročím 890 let od první písemné zprávy o Kyjově. Srdečně zve město Kyjov.

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

17.7.

www.naskyjov.estranky.cz

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

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h

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

8.7.

(PÁ) ve 20:00 h Degustace Vinařství Krásná hora – „Vinařství Krásná hora je nejmenší možné
vinařství, které dokáže uživit jednu rodinu a to jenom tehdy, když se všichni členové podílejí na
jeho chodu. Náš přístup k vinohradům je stejný jako k našim dětem, milujeme je, ale snažíme se
být důslední a děláme všechno proto, aby z nich vyrostlo jen to nejlepší. Hospodaříme na 5 ha
vinic v bio režimu. Našim cílem jsou suchá vína z ekologicky pěstovaných hroznů v nejvyšší možné kvalitě. Věříme, že taková vína nejlépe dokážou vystihnout charakter naší viniční trati Krásná
hora, která nám dává nejen hrozny, ale dala nám i jméno.“ Marek Vybíral, majitel vinařství.
		
vstupné 100 Kč
13.7.
(ST) ve 20:00 h Robert Fulghum v Kyjově! – Robert Fulghum se vrací do ČR, aby s projektem
LiStOVáNí okolo tuzemského herce Lukáše Hejlíka představil svou novou povídkovou knihu
„Poprask v sýrové uličce“. Po divadelním představení z knihy „Drž mě pevně, miluj mě zlehka“
promluví s diváky o své nové knize a rád se podepíše do svých ostatních knih, z nichž tři budou
na místě i ke koupi. Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit, že opravdu všechno, co se Robert
Fulghum naučil, bylo v mateřské školce.
vstupné 450 Kč (doporučujeme předprodej)

Vinotéka Régio/Lidová jizba

jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.: 518 307 732

www.lidova-jizba.cz

www.vinotekakyjov.cz

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.
Akce na červenec:
18.–24.7. (PO–NE) Ochutnávka vína – Přijďte ochutnat víno z kolekce BM Malverina – moravské zemské
polosladké rok 2014 / Šalša. Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast slovácká, vinařská obec
Čeložnice. / alk. 12,1 %, kys. 6,8 g/l, zb. cukr 17,3 g/l. Víno s ovocnou vůní přezrálé žluté hrušky.

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.cajovnagalerie.cz

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov

leader.ks@centrum.cz

(PO) v 9:00 h Setkání s tajemnem – Beseda s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Jídelna
CSS Kyjov.
vstupné zdarma
11.–15.7. (PO–PÁ) 8:30–12:00 Léto v knihovně – Výtvarná dílna aneb kniha z pohledu ilustrátora – letní
vzdělávací a zábavný program pro děti.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
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vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

mek@knihovna-kyjov.cz

tel.: 518 614 358

www.knihovna-kyjov.cz

4.7.

1.7.
8.7.
15.7.
22.7.

tel.: 602 516 874

(PÁ) v 19:00 h Posezení s hudbou – Disco DJ Igor
(PÁ) v 19:00 h Posezení s hudbou – Disco DJ Igor
(PÁ) v 19:00 h Posezení s hudbou – Melodik Pepa Zachrla
(PÁ) v 19:00 h Posezení s hudbou – Disco DJ Igor

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov

www.skautkyjov.cz

Připravujeme:
15.–20.8. (PO–SO) Skautský letní příměstský tábor – pro děti do 11 let. Vedoucí: Mgr. Jan Polášek.
Informace na e-mailu: skautkyjov@seznam.cz. Základna: Skautská klubovna, ul. Sv. Čecha (zde
bude tábor každý den začínat a končit). Podrobnější informace na stránkách: http://podchribaci.
skauting.cz/.

Lesní Klub Radovánky Kyjov
zanetabrhelova@seznam.cz

tel.: 777 095 186

www.radovanky-kyjov.cz

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Haluzice – rozcestí U Kříže – Nesovice – 11,5 km
(ÚT) Koryčany – Střílky – 5,7 km
(ÚT) Radějov – Třešňovec – Radějov – 5,1 až 8,5 km
(ÚT) Jestřabice Samota – Kalíšek – Jestřabice – 8,4 km

v 8:25 h, vlak
v 9:10 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:10 h, bus

Jazyková škola Let´s speak
tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

www.lets-speak.webnode.cz

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
Kurz Pre-Intermed./Intermed. – léto 2016
▶ Kurzy (AJ) budou probíhat vždy 18:30–20:00 a budou zaměřené hlavně na poslech, mluvení a slovní
zásobu. Kontakt je E. Bartoníková, tel.: 731 598 957, mail: bartonikovaeva@gmail.com. Kurz bude probíhat vždy ve středu ve dnech: 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9.
cena 200 Kč/počet vybraných hodin

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

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazzklubkyjov.cz

20.–24.7. (ST–NE) XVII. CZ&SK Hello Jazz Weekend – více v sekci Významné akce v Kyjově.

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329
www.ak-kyjov.cz

lkky@atlas.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín,
dobu letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na
tel.: 518 612 060, 724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

b.cupal@tiscali.cz

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

Vymazalova.L@gmail.com

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

Odbor KČT Mapa Brno

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

www.caregio.cz

LAST MINUTE
▶ Již nyní můžete koupit letní dovolenou za ceny LAST MINUTE. Naše ceny jsou stejné jako u pořadatelské
CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do našeho wellness
zdarma. 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 přijďte do naší prodejny, rádi Vám s výběrem
pomůžeme osobně.
CHORVATSKO S ODJEZDEM Z HODONÍNA
▶ Exkluzivně pro klienty CA Régio máme v nabídce dovolenou v Chorvatsku s odjezdem autobusu
z Hodonína. Vyhledáme Vám zájezd dle Vašeho přání.

Apoštolská církev Kyjov

Letní příměstský tábor pro děti
11.–15.7. (PO–PÁ) I. turnus – téma Pipi Dlouhá punčocha
18.-22.7. (PO–PÁ) II. turnus – Indiánský tábor
15.–19.8. (PO–PÁ) III. turnus – Indiánský tábor
Více na www.radovanky-kyjov.cz nebo na zanetabrhelova@seznam.cz.

5.7.
12.7.
19.7.
26.7.

tel.: 518 307 711 a 712

prodejna@chata.cz

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
tel.: 776 894 260

stredisko@skautkyjov.cz

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

JazzKlub Kyjov, z. s.

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.

www.kyjovske-slovacko.com

1.–11.7. (PÁ–PO) Výstava obrazů akad. malíře JANA KÖHLERA – který tvořil a žil v regionu. Vernisáž proběhne 1.7. (PÁ) v 17:00 h v kapli sv. Josefa nad muzeem. Výstava k prohlédnutí:
PO–PÁ 10:00–12:00, 15:00-17:00, SO–NE 15:00-17:00.
2.7.
(SO) v 17:00 h Promítání filmu o JANU KÖHLEROVI – v kině Panorama. Akci pořádá
Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci s Farností Kyjov a městem Kyjov.

Komenského 617, 697 01 Kyjov

Sport Billy Stadion Kyjov

tel.: 518 610 180, 774 664 698

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.
18.7.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Františka Hanáčka – Akademický malíř František Hanáček, narozen v roce 1954 v Kyjově, zaujímá v panoramatu současného českého malířství zvláštní místo. Osvojil si malířské řemeslo po středoškolském studiu na
Kunsthochschule v Berlíně v letech 1973–1974 a pražskou akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1979 u profesora Aloise Fišárka a profesora Karla Součka. Věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Již tento rozsah malířského zájmu svědčí o znalosti umělecké specifičnosti žánrů,
neboť každý z nich vyžaduje osobitý přístup. Toto hledisko považujeme za velice důležité při hod-

Městská knihovna

vstupné 50 Kč
vstupné 50 Kč

Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

tel.: 518 307 733

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
tel.:725 613 613

(PÁ) v 19:30 h CM Friška – na zahrádce „U Kulky“
(PÁ) v 19:30 h Začalovec – „U Kulky“

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (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. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín.
K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva!
Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. 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.
Akce na červenec:
29.7.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín jednoho z vinařství Slovácké podoblasti, akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 20.7. (ST) na obou místech.

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

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

Každou (ST) bude ČZS informovat vinaře o předpovědi výskytu chorob a škůdců révy vinné. Zpráva bude
zveřejňována na nástěnce v okně kanceláře na Komenského 548 a na ostatních vývěsních skříňkách svazu.
Připravujeme:
20.8.
(SO) Odborný zájezd na zemědělskou a zahrádkářskou výstavu Agrokomplex Nitra – výstava
je spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb. Odpoledne je koupání v termálním
koupališti Horné Saliby. Odjezd od sokolovny v 6:00 h, od parkoviště za DK v 6:05 h. Přihlášky se
přijímají v kanceláři ZO ČZS Kyjov v úterý a pátek. Zve výbor ZO ČZS.

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

8.7.
15.7.

tel.: 518 614 526

info@zahradkarikyjov.cz

info@lidova-jizba.cz
tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

kukulka@seznam.cz

www.soukyjov.cz

Nová vzdělávací nabídka pro školní rok 2016/2017:
Zkrácené jednoleté studium oboru vzdělání strojní mechanik pro školní rok 2016/2017 – studium je určeno
absolventům středních škol (i maturitních oborů), studium je zdarma včetně kurzu svařování. Absolventi
získají výuční list a svářecí průkaz. Více na webových stránkách školy.

Cestovní agentura Régio

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

tel.: 774 405 602

kois@soukyjov.cz

Otevírací doba: (PO) ZAVŘENO, (ÚT–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (SO–NE) 12:30–16:30.
27.5.–24.7. (PÁ–NE) Výstava „HOŘÍ!!!“ – výstava k 110. výročí založení českého sboru dobrovolných
hasičů v Kyjově.

d.sedlackova@mukyjov.cz

(SO) v 17:00 h Jano Köhler ČR................................................................................vstupné dobrovolné
(SO) ve 21:30 h Deadpool USA*LK................................................................................................ 80 Kč
(NE) v 18:00 h Warcraft: První střet USA*3D...........................................................................140 Kč
(NE) ve 21:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA*LK............................................ 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Legenda o Tarzanovi USA*2D...........................................................................110 Kč
(ČT) ve 20:00 h Mike i Dave sháněj holku USA........................................................................110 Kč
(PÁ) v 18:30 h Legenda o Tarzanovi USA*3D............................................................................130 Kč
(PÁ) ve 21:30 h Lída Baarová ČR*LK............................................................................................. 80 Kč
(SO) v 18:30 h Mike i Dave sháněj holku USA...........................................................................110 Kč
(SO) ve 21:30 h Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu USA*LK.................................... 80 Kč
(NE) ve 21:30 h Ztraceni v Mnichově ČR*LK............................................................................... 80 Kč
(NE) v 18:30 h Očista: Volební rok USA......................................................................................110 Kč
(ČT) ve 20:00 h Očista: Volební rok USA....................................................................................110 Kč
(ČT) v 17:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*2D........................................... 120/RV 432 Kč
(PÁ) v 18:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D............................................ 140/RV 504 Kč
(PÁ) ve 21:30 h Revenant Zmrtvýchvstání USA*LK.................................................................. 80 Kč
(SO) v 18:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*2D........................................... 120/RV 432 Kč
(SO) ve 21:30 h Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda USA*LK.............................................. 80 Kč
(NE) v 18:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D........................................... 140/RV 504 Kč
(NE) ve 21:30 h Star Wars: Síla se probouzí USA*LK................................................................ 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D........................................... 140/RV 504 Kč
(ČT) ve 20:00 h Legenda o Tarzanovi USA*2D.........................................................................110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Warcraft: První střet USA*2D............................................................................120 Kč
(PÁ) ve 21:00 h Kobry a užovky ČR*LK......................................................................................... 80 Kč
(SO) v 18:00 h Hledá se Dory USA................................................................................ 110/RV 396 Kč
(SO) ve 21:00 h Hodný dinosaurus USA*LK................................................................................ 80 Kč
(NE) v 18:00 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*2D........................................... 120/RV 432 Kč
(NE) ve 21:00 h Jak básníci čekají na zázrak ČR*LK.................................................................. 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Jason Bourne USA.................................................................................................120 Kč
(ČT) ve 20:00 h Lucie: Příběh jedný kapely ČR.........................................................................120 Kč
(PÁ) v 18:00 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D............................................ 140/RV 504 Kč
(PÁ) ve 21:00 h Lída Baarová ČR*LK............................................................................................. 80 Kč
(SO) v 18:00 h Jason Bourne USA.................................................................................................120 Kč
(SO) ve 21:00 h V hlavě USA*LK..................................................................................................... 80 Kč
(NE) ve 21:00 h Mamma Mia! USA*LK......................................................................................... 80 Kč
(NE) v 18:00 h Seznamka ČR.........................................................................................................110 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). | *LK – letní kino

nocení tvorby Františka Hanáčka, jehož obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách českých i světových sběratelů obrazů. Výstavy: Berlín, Praha, Lipsko, Dessau, Hamburk, Parchim, Stuttgart,
Praha, Brno, Bratislava. Soukromé sbírky: USA, Rakousko, Irsko, Německo, Česká republika
a Slovensko. Součástí vernisáže bude slavnostní udělení Ceny města Kyjova Františku Hanáčkovi.
Výstava trvá do 13.7. (ST).
vstup zdarma

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

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

2.7.
2.7.
3.7.
3.7.
7.7.
7.7.
8.7.
8.7.
9.7.
9.7.
10.7.
10.7.
14.7.
14.7.
15.7.
15.7.
16.7.
16.7.
17.7.
17.7.
21.7.
21.7.
22.7.
22.7.
23.7.
23.7.
24.7.
24.7.
28.7.
28.7.
29.7.
29.7.
30.7.
30.7.
31.7.
31.7.
Pozn.:

25.–29.7. (PO–PÁ) 8:30–12:00 Léto v knihovně – Co se skrývá v lidském těle – letní vzdělávací a zábavný
program pro děti. Bližší informace v oddělení pro děti a mládež – tel.: 518 614 359.
Uzavření knihovny v období letních prázdnin:
Oddělení pro dospělé: 25.–29.7. (PO–PÁ)
Oddělení pro děti a mládež: 25.7.–5.8. (PO–PÁ)
Studovna – čítárna: 25.7.–5.8. (PO–PÁ)

tel.: 603 281 237

www.jazykovka-kyjov.cz

Aktuální nabídka:
▶ Zájemci o studium se mohou hlásit do prázdninových skupinových, individuálních či intenzivních
jazykových kurzů.
Na prázdniny připravujeme dva příměstské tábory:
▶ Stále můžete přihlásit své děti na letní příměstský tábor se zaměřením na cizí jazyky.
8.–12.8. (PO–PÁ) Pro děti od 5–10 let
15.–19.8. (PO–PÁ) Pro děti od 10–14 let

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.cz

20.–27.7. (ST–ST) Fér fotbal – v Hodoníně s USA trenéry, angličtina hrou, příměstský tábor, volnočasová
prázdninová aktivita pro děti 7–15 let.
Připravujeme:
12.–14.8. (PÁ–NE) Minitábor – víkend v přírodě, pod stanem.
Na tyto akce je nutná přihláška předem.

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 provozuje půjčovnu 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.
▶ cvičení v bazénu v nemocnici – dle přihlášek

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

info@fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Každé (PO), (ÚT) a (ST) 8:00–13:00 nabízíme lidem s Alzheimerovou nemocí možnost docházky do
denního stacionáře. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Pro občany z ORP Kyjov zajištěna doprava. Bližší informace: Ing. Růžičková, tel.: 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Každý (ČT) 8:00–13:00 nabízíme pravidelná skupinová setkání lidem s jiným psychiatrickým onemocněním, nebo individuální dle domluvy. Našim cílem je posílit zdravou stránku osobnosti a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanova@fenix-centrum.cz.
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé. Skupina
je otevřená pro všechny, kteří chtějí střízlivost a abstinenci ve svém životě. Bližší informace: Mgr. Eštoková,
tel.: 774 740 889, adiktologie@fenix-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (pod vedením
psychologa. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Bližší informace: Mgr. Eštoková, tel.: 774 740 889, adiktologie@fenix-centrum.cz.
▶ 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).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

