Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

▶ Letos o prázdninách připravíme 3 týdny příměstského tábora, a to v termínech: 10.–14.7. (PO–PÁ),
24.–28.7. (PO–PÁ) a 21.–25.8. (PO–PÁ). Více zde: http://radovanky8.webnode.cz/news/primestsky-tabor-2017/.

Český svaz ochránců přírody ZO Kyjov
Brandlova 115/49, 697 01 Kyjov

27.5.

(SO) 8:00–22:00 Kosení a slavnosti na Boršovských lúkách – Od rána kosení se zpěvy, zelňačka,
pivo, soutěž v kosení – za polibek od lesní víly Martinky; v 10:00 h hry v přírodě; pozdní odpoledne
v 16:00 h – workshop hraní na didgeridoo – Dan Bartoš; Jam session; v 19:00 h – luční koncert kapel
Starci a Muži. Podrobný program na webu Lesního klubu radovánky http://radovanky8.webnode.cz/.

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 602 969 267, 723 734 938
www.artmlyn.eu

Letní tvořivá dílna 2017 – pro děti ve věku 5–15 let
24.–28.7.
(PO–PÁ) 9:00–16:00 1. termín
31.7.–4.8. (PO–PÁ) 9:00–16:00 2. termín
▶ Lze objednat i jednotlivé dny. Místo: ART mlýn Bohuslavice. Téma: textilní dílna a batikování s Lenkou Jurečkovou.
Přihlášky: www.artmlyn.eu. Počet míst je omezen.

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

7.5.
14.5.
21.5.
31.5.

tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

(NE) v 15:00 h Májový koncert milostných písní – v sokolovně, pořádá Mužský a Ženský sbor
z Bukovan
(NE) ve 14:00 h Svátek matek – v sokolovně, pořádá Obec Bukovany ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Bukovany
(NE) v 16:00 h Slavnostní odhalení a žehnání sochy sv. Jana Pavla II. – pořádá Obec Bukovany
(ST) v 17:00 h Kácení máje – v Dědině, pořádá Obec Bukovany

(SO) Den otevřených sklepů – Bzenečtí vinaři pořádají Den otevřených sklepů v čase 10:00–
18:00. Máte jedinečnou možnost prohlídek prostor, kde se víno zpracovává i kde zraje. Vinaři se
Vám budou rádi věnovat při ochutnávání jejich vín. Předprodej vstupenek za sníženou cenu na
wisomm.com. V ceně vstupenky je i poukaz v hodnotě 100 Kč na nákup vína.
				
vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč
Připravujeme na červenec:
10.–14.7.
(PO–PÁ) 8:00–13:00 8. ročník Prázdninových fléten – KD Bzenec. Jedinečný kurz hry na
zobcovou flétnu neomezený věkem ani dovednostmi. Přihlášku a více informací naleznete na
www.prazdninovefletny.wz.cz, FB profilu nebo na tel.: 605 333 321.

Penzion Fürstova vila
Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

27.5.

tel.: 518 618 011
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 jsou možné ve dnech SO,NE a o svátcích v čase 14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna jsou možné denně v čase
11:00–17:00. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
6.5.
(SO) Bukovanský gulášek – VIII. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském mlýně.
Program akce: v 10:00 h oficiální zahájení akce – představení jednotlivých týmů soutěžících, představení poroty a kulturního programu, moderuje Ladik Šimeček; 10:00–14:00 k dobré náladě hraje
multižánrová skupina ŠUFA z Kyjova, atrakce pro děti (skákací hrad, projížďky na ponících, dětská
dílna…); 11:30–14:00 výdej guláše, hodnocení porotou; ve 14:00 h vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší guláš; 14:15–18:30 bohatý kulturní program (železný zekon, CM Danaj, mažoretky, Helemese, aj.). Po celý den je otevřena Mlynářská a zahradní restaurace, gril a další.
vstup zdarma

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

(SO) 10:00–18:00 Den otevřených sklepů ve Bzenci i Fürstově vile – Tradiční akce bzeneckých
vinařů s jedním zastavením a degustací také ve Fürstově vile. Více informací k akci i vstupenkách na
www.bzenec.cz.

Dambořice
6.5.
7.5.
19.–21.5.
19.5.
20.5.
21.5.

zbynek.pastyrik@damborice.cz
mob.:725 111 174

(SO) 130 let SDH Dambořice
(NE) v 16:00 h Koncert ke Svátku matek – v Katolickém domě, pořádá DH Dambořanka
(PÁ–NE) Spolek 3D – Dětské Divadlo Dambořice – Divadelní kroužek slaví 20 let od založení
a 130. výročí od dochované první písemné zmínky o amatérských ochotnických divadlech v Dambořicích 1887–2017. Výstava a představení se konají v KD Dambořice.
(PÁ) v 8:00 h Představení „Vzpomínky aneb jedeme dál“
(SO) v 19:30 h Představení „Dívčí válka“
(NE) ve 14:30 h Představení „Vzpomínky aneb jedeme dál“

Horolezecký klub Chřiby
hkchriby@seznam.cz

12.5.
13.5.

www.horochriby.blog.cz

(PÁ–SO) Chřibská stovka 2017 – Horolezecký klub Chřiby zve přátele a milovníky lesů a dlouhých
pochodů ke třetímu ročníku úspěšného pochodu přes celé pohoří Chřiby s výstupem na posvátnou
horu sv. Klimenta a rozhlednu na nejvyšším místě Brdo. Vedle stokilometrového pochodu pořádáme i kratší padesátikilometrový pochod, občerstvení zajištěno. Více informací na našich stránkách
v pozvánce na CH100: hkchriby@horochriby.cz.
(PÁ) 100 kilometrů – prezence: 19:00–20:00 v Kyjově u vlakového nádraží
(SO) 50 kilometrů – prezence: 7:00–8:00 v Kyjově u vlakového nádraží

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

14.5.
21.5.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(NE) v 15:00 h Den matek – KD			
vstupné dobrovolné
(NE) v 15:00 h Zpívání mužských sborů – hospodářské nádvoří SZ Milotice
vstupné 50 Kč

Mouchnice
Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

12.5.

5.5.
6.5.
7.5.

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

(PÁ) v 16:00 h Vítání nových občánků obce a oslava dne matek – ve společenském domě
v Mouchnicích. Vystoupí zde děti z MŠ. Noví občánci obdrží drobné dárky, všechny přítomné maminky malý dárek a občerstvení.

tel.: 518 622 152
www.web.telecom.cz/stavesice

(PÁ) v 18:00 h Stavjání máje – v kulturním areálu, skákací hrad pro děti v 18:00 h na hřišti
(SO) ve 14:00 h Průvod po dědině – zvaní po dědině, ve 20:00 h hodová zábava hraje DH Ištvánci
(NE) Otevřeno muzeum obce

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně
Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

tel.: 608 667 478
www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění po celém světě.
Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Franciska. Přímo ve vinařství se nachází stylová vinotéka,
kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce spjatý Svatoborský sklípek, který slouží k občerstvení a ubytování.
Sledujte nás na facebookových stránkách Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.

Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 13:00 h Výstava vín – Vinařství Dufek, Klub vinařů Svatobořice-Mistřín. K dobré pohodě
bude vyhrávat CM P. Šrahulka z Milotic. Připraveno bohaté občerstvení.
(NE) v 18:00 h 70. výročí Slováckého krúžku – KD, Slovácký krúžek Svatobořice. Srdečně Vás
zveme na program k příležitosti 70. výročí Slováckého krúžku Svatobořice-Mistřín! V programu se
představí 3 generace členů, CM z Milotic, Varmužova CM a Mužský sbor Svatobořice-Mistřín. Po
programu bude následovat beseda u cimbálu.
(NE) v 15:00 h Den matek – vystoupí děti z MŠ a ZŠ, KD
(NE) Dětská hasičská soutěž o pohár starosty – hasičská zbrojnice Mistřín, SDH Mistřín
(PÁ) v 9:00 h Den dětí – ukázky cvičených dravých ptáků, Zayferus, hřiště Spartaku
(ST) Kácení máje – ul. Nádržní za KD, místní soubory

7.5.

14.5.
21.5.
26.5.
31.5.

7.5.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(NE) ve 14:00 h Otevření místní vinařské stezky – Pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, sraz
na kolech u rezidence.
(NE) v 15:00 h Běh naděje – Pořádá Obec Šardice ve spolupráci se Sokolem Hovorany, start u občerstvení U Sumce v Hovoranech, dále po cyklostezce do Šardic do areálu TJ Baník Šardice, připraveno občerstvení a program pro děti.
(SO) v 19:00 h Májová zábava – Pořádá Obec Šardice, akce se koná v areálu Za starou školou, hraje
Malá muzika Nauše Pepíka.

14.5.
20.5.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

18.5.
21.5.

31.5.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(ČT) Koncert žáků ZUŠ Vracov – Nenechte si ujít krásný zážitek z koncertu žáků ZUŠ Vracov
v kinosále KD ve Vracově. Více informací: www.mestovracov.cz.
(NE) Regionální kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2017 na Kyjovsku
– Přijďte se podívat a také podpořit nejlepší tanečníky slováckého verbuňku v kinosále KD ve Vracově. Bližší informace: www.mestovracov.cz.
(PO–NE) Vracovský kouzelný týden – Na každý den v týdnu je připravena jiná hra, závod či zábava pro děti, ale i pro celé rodiny. Jednotlivé akce nebo soutěže se konají na různých místech města
Vracova. Více informací: www.ddmvracov.cz.
(ST) Kácení máje – Přijďte s námi strávit krásné odpoledne, kdy se pokácí máj a budete mít možnost opéct si špekáček a koupit malé občerstvení.

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

www.zdraviarodina.cz

(SO) ve 14:00 h 26. ročník výstavy vín – v KD Ostrovánky. Hraje CM Mládí z Čejče, připraveny
grilované speciality. Všechny srdečně zvou pořadatelé SDH Ostrovánky společně s obcí Ostrovánky.
Degustace vín, která předchází této akci, se uskuteční 30.4. (NE) v 10:00 h rovněž na KD Ostrovánky.

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
16.5.
(ÚT) Imunita a psychika – Vliv myšlení na nervový, endokrinní a imunitní systém.
6.6.
(ÚT) Jak změnit návyky? – Motivace, cíle a používání vůle při formování charakteru.
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury, masáže šíje
vstup volný
i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.			
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností, v nichž získáte
návod na rozvinutí duchovního, společenského i psychického potenciálu člověka. Upřesnění místa na
tel.: 732 267 771.						
vstup volný
Rekondiční pobyt New start – dovolená pro celou rodinu
▶ Rekondiční a výukové pobyty New start 2017 jsou pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj cholesterol, tlak, krevní
cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Pobyty se konají v Luhačovicích (Pozlovice), v Chorvatsku a Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou: 13.–20.8. (NE–NE); 24.9.–1.10. (NE–NE) a 25.12.–1.1. (PO–
PO). Cena 6 300 Kč. Jizerské hory: 25.6.–2.7. (NE–NE). Cena 4 900 Kč. Chorvatsko – Severní Dalmácie (Srima):
10.–17.9. (NE–NE). Cena 7 750 Kč. Více informací na www.zdraviarodina.cz; tel.: 732 267 771; info@ippoz.cz.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

Připravujeme na červen:
3.6.
(SO) ve 14:00 h Dětský den: Čarodějný den v Zakletém údolí – Prožijte s námi den v zakletém
údolí, kde sídlí mocní čarodějové, něžné elfí víly, kde má své sídlo Addamsova rodina i Harry Potter.
Pro děti je připraveno mnoho soutěží. Přijďte v čarodějných kostýmech! Akce se koná v mysliveckém areálu ve Žlebech. Srdečně zve Myslivecký spolek Habřina Nechvalín.

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
obec@ostrovanky.cz

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

Klub českých turistů, odbor Vřesovice
tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

6.5.

www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) 16. ročník turistické akce „Putování Moravským Slováckem“ – více informací v sekci
Významné akce v okolí

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

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.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

13.5.

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz

29.5.–4.6.

Nechvalín

6.5.

Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
podatelna.stavesice@quick.cz

6.5.

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
tel.: 518 631 325

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@bukovansky-mlyn.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

27.5.

12.–13.5.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) 14:00–24:00 Putování za vínem Slovácka – v KD. K ochutnání budou vína od vinařů a vinařských firem regionu Bzenecka a Kyjovska. Příjemnou náladu zpestří CM a gastronomické speciality.
Vstupné zahrnuje volnou degustaci všech vzorků, poukaz na nákup vína v hodnotě 60 Kč, degustační skleničku a katalog. Info na tel.: 603 275 122.		
vstupné 300 Kč

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

5.–6.5.

5.5.
6.5.

tel.: 518 633 175

(PÁ–SO) Májová veselice – národopisná slavnost obyvatel Ždánicka. Občerstvení po oba dny je
zajištěno. V případě nepříznivého počasí se veselice uskuteční v KD. V sobotu odpoledne bude
otevřeno muzeum Jakuba Vrbase v zámku a výstavní síně zámecké vily. Krojovaní vstup zdarma.
Májovou veselici pořádá Město Ždánice a Mužský sbor ze Ždánic ve spolupráci s ostatními sbory
a soubory ze Ždánic, s vinařským spolkem Palánek a s Hasiči Ždánice za finanční podpory Jihomoravského kraje.
(PÁ) v 18:30 h zámecká vila – vernisáže: výstava fotografií ,,Krajina a lidé v ní“, výstava samorostů
a obrazů ,,Děda a vnuk“; v 19:30 h park u zámecké vily – Nokturno: setkání zpěváckých a muzikantských rodin Ždánicka				
vstupné 40 Kč
(SO) v 10:00 h kostel Nanebevzetí Panny Marie – Matiné duchovní hudby; koncert chrámových
sborů a sólistů z Archlebova, Lovčic a Žarošic, vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu
varhan; v 13:30 h náměstí před MěÚ Ždánice – na uvítanou: hraje DH Nenkovjanka; ve 14:00 h
náměstí před MěÚ Ždánice – sejdeme se na městečku: představení a přivítání souborů a sborů obcí
Ždánicka; ve 14:45 h ke KD – průvod za májó; v 15:00 h u KD – stavění lovecké máje: zazpívají sbory,
zahraje CM Hradisko; v 15:30 h zámecký park – dostaveníčko: zahraje DH Nenkovjanka; v 16:00 h
zámecký park – Práce, hospodářství a řemesla: v hlavním programu vystoupí všechny zúčastněné
sbory a soubory Ždánicka, vstupné dobrovolné; v 18:00 h zámecký park – taneční zábava: hraje
DH Nenkovjanka a CM Hradisko			
vstupné 80 Kč

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen–říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátek) 10:00–16:00 (červenec–srpen do 16:30 h)
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu,
lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
4.4.–31.5.
(ÚT–ST) Radek Medřický – kovaný šperk
6.6.–16.7.
(ÚT–NE) „Ždánický zámek a podzámčí“ – obrazy Jana Vincenta
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
5.5.–9.7.
(PÁ–NE) „Děda a vnuk“ – František Viliš (samorosty), Ondřej Drozd (obrazy)
5.5.–9.7.
(PÁ–NE) „Ždánice – krajina a lidé“ – fotografie ze soutěže občanů
▶ Vernisáž obou výstav 5.5. (PÁ) v 18:30 h.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

7.5.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(NE) ve 14:00 h Soutěž mladých hasičů v požárním sportu – na městečku. Občerstvení zajištěno.
Pořádá SDH Žeravice.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
Neděle

21. 5.

		

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ A ŽEHNÁNÍ SOCHY
JANA PAVLA II. V BUKOVANECH

Kam v Kyjově
a okolí

15.00 – mše svatá, 16.00 – koncert, 16.30 – svěcení sochy Jana Pavla II.

Sobota 27. 5. KYJOVSKÝ ŠKOPEK
FESTIVAL POCTIVÉHO PIVA, DOBRÉHO JÍDLA, BOHATÉHO PROGRAMU A NEVŠEDNÍ ZÁBAVY
od 10 h za Domem kultury
vstupné dospělí 120 Kč
vystoupí: FiHa, ŠUFA, NEW AGE OF SMOKIE, UKULELE TROUBLEMAKERS.
Na vedlejším podiu DJ JOHNY GREGORY FANTASTIC AFTER PÁRTY.
Doprovodný program: Soutěž v pojídání knedlíků a další soutěže, atrakce „Obří koule“ WIPE OUT – Drtivá porážka, předváděcí akce motocyklů
s možností vyzkoušení. Skákací hrady, tetování, malování na obličej pro děti.
Stylová „chill out“ odpočinková zóna s možností zapůjčení vodní dýmky.
Sobota 3. 6. MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)
(letní kino) 20.00 Městské divadlo Brno
Slavný muzikál plný známých melodií, vtipně přenesený do brněnského prostředí Zelňáku s brněnským hantecem! Nenechte si ujít tento velký zážitek
z muzikálu, který zná celý svět! Isnscenace, kterou doprovází osmičlenný živý
orchestr za řízení Karla Cóna, slibuje mimořádný divácký zážitek.
do 31. 5. 2017 vstupné pouze 530 Kč, 1. - 3. června - 590 Kč
Středa 7. 6.
GRANDE MORAVIA LADISLAVA PAVLUŠE
		
KONCERT U VÁS
(Dům kultury Kyjov) 19.00 h
vstupné 200 Kč
Účinkují: Ladislav Pavluš, Roman Zavadil, Eliška Trtíková, Kateřina a Jan Čechovští, Ladislav Pavluš ml.
Úterý
20. 6. MARIE ROTTROVÁ SE SKUPINOU NEŘEŽ
(letní kino) 20.00
Zvýhodněné vstupné 490 Kč v předprodeji do 30. dubna 2017
Zakoupené do 18. června 2017 - 530 Kč, 19. - 20. června - 570 Kč

květen 2017

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

(SO) v 10:00 h Kyjovský škopek – za DK. Festival poctivého piva, dobrého jídla, bohatého programu a nevšední zábavy. Možnost ochutnat 30 druhů piv. Od 10:00 h hrají kapely: FiHa, ŠUFA,
New Age Of Smokie, Ukulele Troublemakers. Na vedlejším podiu DJ Johny Gregory Fantastic After
Párty. Bohatý doprovodný program: soutěž v pojídání knedlíků a další soutěže, atrakce „obří koule“
Wipeout – Drtivá porážka, předváděcí akce motocyklů s možností vyzkoušení. Skákací hrady, tetování, malování na obličej pro děti. Stylová „chill out“ odpočinková zóna s možností zapůjčení vodní
dýmky. Akce se uskuteční za každého počasí pod obřím stanem.
vstupné dospělí 120 Kč

1.5.

(PO) Kyjov hledá talent – v divadelním sále. 2. ročník dětské talentové soutěže, kterou DDM pořádá ve spolupráci s městem Kyjov. Finálovému odpoledni předcházel casting, kde jedenáctičlenná
porota letos vybrala 13 postupujících čísel. Soutěží skupiny i jednotlivci. Děti soutěží ve 3 kategoriích
– hudební, sportovní a volná. Sedmičlenná nezávislá porota zvolí celkový talent a diváci v sále si
zvolí svůj talent diváků. Uvádí – Petr „ Hrošík“ Podlucký.

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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - červen 2017 je 12.5. (PÁ).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kyjov hledá talent

Významné akce v okolí
6.5.

Putování Moravským Slováckem

(SO) 16. ročník turistické akce „Putování Moravským Slováckem“ – Srdečně zve KČT, odbor
Vřesovice. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, pěší trasy o délkách 5, 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách 14 a 45 km. Na startu účastníci obdrží mapku
s popisem trasy. Každý účastník bude odměněn originálním pamětním dárkem a diplomem. Věcné
ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Připravena bohatá tombola.
Akce je součástí cyklu Toulavý kočárek, pro děti budou připraveny soutěže a hezké dárky. Kontakt:
Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Připravujeme

POKLADNA MKS KYJOV

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Kyjovský škopek

27.5.

vstupné 250 Kč

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V POKLADNĚ DOMU KULTURY (u hlavního
vstupu)
PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378
Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, dále řešení dotazů, informace k pořadům, vracení vstupenek, výlep plakátů
Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

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

Významné akce v Kyjově

PÁ – NE 11. – 13. 8. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
Sobota 12. 8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
(letní kino) 18.00 XXI. Ročník

město Kyjov
M
A

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na hřišti u fary (Palackého tř. 64/1 – vchod z parkoviště). Pro holky i kluky ve
věku od 5 let. Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč (příspěvek na vybavení) s dětmi probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek.
Po zaučení a sehraní se uskuteční fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny
Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat
své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad Biblí
– „Modlitby matek“.
▶ Každý (PÁ) 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.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

R

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

Kurz poradce zdravého životního stylu s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice-Pozlovice. Náplň: prevence nemocí, zdr. měření a poradenství, příprava veřejných zdravotních kurzů – zdr. výživa a vaření, detoxikace, zábaly, masáže, zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, kurz Bible, základy informatiky, veřejný projev, organizace programů na školách, výstav
a Klubů zdraví. Cena 1 080 Kč. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.:732 267 771, www.zdraviarodina.cz.
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů, přírodních procedur a celostního zdraví
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu.
Máte-li zájem o více informací o nabízených kurzech, můžete nás kontaktovat na tel.: 732 267 771.

ZD
A

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

Stavěšice

Bzenec

Centrum pro rodinu Kyjov

3.6.–29.6.

XXII. ročník Concentus Moraviae

(SO–ČT) XXII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae –
22. ročník na téma LA VOCE. Festival Concentus Moraviae nabízí posluchačům možnost propojit
jedinečné hudební zážitky s návštěvou inspirativních míst Jižní Moravy a Vysočiny. Během měsíce
června se každoročně koná více než třicet koncertů klasické hudby s přesahy do jiných žánrů na
zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách dvou desítek moravských měst.
Koncerty v Kyjově a okolí:
12.6.
(PO) v 19:30 h PINO DE VITTORIO / zpěv a LABORATORIO ´600 – Fabio Accurso / loutna,
Flora Papadopoulos / barokní harfa, Franco Pavan / theorba, kytara battente / umělecký vedoucí –
zámek Freskový sál, Milotice. Program: Il canto del Sud – tradiční zpěvy Sicílie a Kalábrie.		
					
vstupné 250/150 Kč
24.6.
(SO) v 19:30 h MUSICA FLOREA, MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí, Barbora Kabátková
/ soprán, Stanislava Mihalcová / soprán, Martin Ptáček / alt, Hasan El Dunia / tenor, Roman
Hoza / bas – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Kyjov. Program: Leoš Janáček
a Claudio Monteverdi. 				
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej zahájen: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do 31.5. (ST)
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).
10.6.

Otevřené sklepy Kyjovska 2017

(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska 2017 – Přijměte pozvání na 3. ročník akce Otevřené
sklepy Kyjovska, v rámci které se představí 27 vinařství a vinařů z Kyjova a okolí. V areálu na Šištotě
v 15:00 h bohatý kulturní program, ve 20:00 h hraje CM Pavla Růžičky. Vstupné zahrnuje volnou
degustaci nabízených vín, katalog s mapkou, kupony na nákup vína v hodnotě 2x100 Kč, degustační
skleničku. Více informací na www.kyjovskesklepy.cz a na Facebooku.
vstupné v předprodeji 500 Kč (www.ticketportal.cz do 9.6. (PÁ)), mimo předprodej 600 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
program@mkskyjov.cz

Všichni tři členové se aktivně podílejí na vídeňské hudební scéně v souborech různých žánrů. Trio
hraje harmonicky a technicky sofistikovaně přepracované jazzové standardy, skladby autorů Michel
Camilo, Gonzalo Rubancala a Chick Corea, a také vlastní kompozice.
vstupné 100/70 Kč

Městská knihovna
tel.: 518 614 525, 518 614 624
www.dum-kultury-kyjov.cz

1.5.
2.5.

(PO) Kyjov hledá talent – více informací v sekci Významné akce v Kyjově
(ÚT) v 19:30 h Violový recitál – v divadelním sále. Leoš Černý – viola, Libuše Pančochová – klavír.
Pravidelná spolupráce violisty Leoše Černého a pianistky Libuše Pančochové nabízí širokou škálu
koncertního repertoáru několika staletí. Večer strávený ve společnosti těchto hudebníků nabízí vřelý
umělecký zážitek.		
vstupné 150 Kč; 110 Kč sleva studenti, senioři;
				
rodinné vstupné 360 Kč/koncert; děti do 15 let 50 Kč
5.5.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městskou tržnicí. Čeká na Vás prodej uzenářských
výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, 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. 2.6., 8.9., 6.10.).
5.5.
(PÁ) ve 12:00 h pro školy; v 18:00 h pro veřejnost Fakt božská komedie – v divadelním sále. Ochotnické seskupení studentů Klvaňova gymnázia OchOch DIVADLO Vás srdečně zve na mírně pikantní divadelní představení.				
vstupné dobrovolné
17.5.
(ST) v 19:00 h Screamers a Techtle mechtle 20 let s Vámi – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE
VYPRODÁNO. Těšíme se na jiném námi pořádaném představení.
22.5.
(PO) v 19:00 h Caveman: Obhajoba jeskynního muže – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE
VYPRODÁNO. Těšíme se na jiném námi pořádaném představení.
24.5.
(ST) v 19:00 h Jakub Kohák & Matěj Ruppert: Hvězdy, jak je neznáte – v divadelním sále. Nedostižný bavič, herec a moderátor Jakub Kohák s frontmanem skupiny Monkey Business Matějem
Ruppertem se představí v Kyjově. Pořadem ve stylu talk show provede moderátor Václav Daniel
Kosík.				
vstupné 330 Kč, v předprodeji 310 Kč
27.5.
(SO) v 10:00 h Kyjovský škopek – více informací v sekcí Významné akce v Kyjově
30.5.
(ÚT) Závěrečné vystoupení kroužků DDM Kyjov – v divadelním sále. Každoroční akce DDM
Kyjov, kde se prezentují zájmové kroužky Domu dětí a mládeže a spolupracující spolky. Uvádí –
Roman „Kovoš“ Kouřil.
Připravujeme na červen:
3.6.
(SO) My Fair Lady – muzikál, letní kino Kyjov
7.6.
(ST) Grande Moravia Ladislava Pavluše – Koncert u Vás – divadelní sál DK Kyjov
12.6
(PO) Concentus Moraviae – Pino de Vittorio, Laboratorio ´600, Franco Pavan – Státní zámek Milotice
20.6.
(ÚT) Marie Rottrová & Neřež – letní kino Kyjov
24.6.
(SO) Concentus Moraviae – Musica Florea, Marek Štryncl – kostel Nanebevzetí Panny Marie Kyjov

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

3.5.
(ST) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D.................................................................50 Kč
3.5.
(ST) v 19:00 h Bába z ledu ČR....................................................................................................90/ČFK 70 Kč
4.5.
(ČT) v 17:00 h Kráska a zvíře USA*2D.................................................................................100/RV 360 Kč
4.5.
(ČT) ve 20:00 h Špína ČR/SK.................................................................................................................. 100 Kč
5.5.
(PÁ) v 17:00 h Kráska a zvíře USA*3D.................................................................................130/RV 468 Kč
5.5.
(PÁ) ve 20:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*2D..................................................................130/RV 468 Kč
6.5.
(SO) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*3D...............................................130/RV 468 Kč
6.5.
(SO) ve 20:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*3D.................................................................150/RV 540 Kč
7.5
(NE) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D..............................................100/RV 360 Kč
7.5.
(NE) ve 20:00 h Zahradnictví: Rodinný přítel ČR............................................................................ 120 Kč
7.5.
(NE) v 17:30 h Psí poslání USA.............................................................................................................. 100 Kč
10.5.
(ST) v 16:30 h Masaryk ČR...................................................................................................................BS 60 Kč
10.5.
(ST) v 19:00 h Ztracené město Z USA.................................................................................. 110/ČFK 90 Kč
11.5.
(ČT) v 17:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*2D...................................................................130/RV 468 Kč
11.5.
(ČT) ve 20:00 h Rychle a zběsile 8 USA................................................................................................ 120 Kč
12.5.
(PÁ) v 17:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*3D...................................................................150/RV 540 Kč
12.5.
(PÁ) ve 20:00 h Zahradnictví: Rodinný přítel ČR............................................................................ 120 Kč
13.5.
(SO) ve 20:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*2D.................................................................130/RV 468 Kč
13.,14.5.
(SO,NE) v 17:30 h Špunti na vodě ČR.................................................................................................. 110 Kč
14.5.
(NE) v 15:30 h Mimi šéf USA...................................................................................................120/RV 432 Kč
14.5.
(NE) ve 20:00 h Všechno nebo nic ČR................................................................................................. 100 Kč
17.5.
(ST) v 19:00 h Červená želva Francie.......................................................................................90/ČFK 70 Kč
18.,20.5.
(ČT,SO) v 17:30 h Příšerky pod hladinou Španělsko*2D................................................130/RV 468 Kč
18.,19.,20.,21.5. (ČT,PÁ.SO,NE) ve 20:00 h Vetřelec: Covenant USA........................................................................ 130 Kč
19.,21.5.
(PÁ,NE) v 17:30 h Příšerky pod hladinou Španělsko*3D................................................150/RV 540 Kč
21.5.
(NE) v 15:30 h Balerína Francie...............................................................................................100/RV 360 Kč
24.5.
(ST) v 19:00 h Lady Macbeth VB........................................................................................... 100/ČFK 80 Kč
25.,27.,28.5.
(ČT,SO,NE) v 17:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*2D...................................... 130 Kč
25.5.
(ČT) ve 20:00 h Král Artuš: Legenda o meči USA*3D.................................................................... 140 Kč
26.5.
(PÁ) v 17:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*3D.................................................... 150 Kč
26.,28.5.
(PÁ,NE) ve 20:00 h Král Artuš: Legenda o meči USA*2D............................................................. 120 Kč
27.5.
(SO) ve 20:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*3D.................................................. 150 Kč
28.5.
(NE) v 15:00 h Příšerky pod hladinou Španělsko*2D.......................................................130/RV 468 Kč
31.5.
(ST) v 19:00 h Zkouška dospělosti Rumunsko......................................................................90/ČFK 70 Kč
Pozn.: *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). |

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Komenského 617, 697 01 Kyjov
mek@knihovna-kyjov.cz

13.3.–30.6.

2.5.
10.5.

10.5.

tel.: 518 614 358
www.knihovna-kyjov.cz

(PO–PÁ) Uzavření Městské knihovny Kyjov z důvodu probíhající rekonstrukce – Upozorňujeme čtenáře, že 13.3.–30.6. (PO–PÁ) bude knihovna uzavřena! Za toto období Vám nebudou
účtovány sankční poplatky. Aktuální denní tisk bude k dispozici ke čtení v Králíčkově cukrárně
PO–PÁ (kromě ST) 8:00–9:00. Možnost půjčování knih na pobočce v Bohuslavicích (omezený
fond): PO, ÚT, PÁ 15:00–17:00, ČT 9:00–17:00. Knihy, které jste si půjčili v Kyjově, nelze na pobočce vrátit! Meziknihovní výpůjční služba po domluvě: bohuslavice@knihovna-kyjov.cz.
(ÚT) v 9:00 h 300 let výročí narození Marie Terezie – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb
Kyjov. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Přednáška „Tajemství setrvávání ve skutečném Přítomnu“ – Přednáší Ing. Zdeněk
Zamazal. Z důvodu probíhající rekonstrukce v knihovně se přednáška uskuteční na „LIĎÁKU“ ve
Vlkoši, č. p. 151. Srdečně zve Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s obecním úřadem Vlkoš.
					
vstupné dobrovolné
(ST) v 18:00 h Noc literatury 2017 – Zveme všechny příznivce současné evropské literatury na
celorepublikovou akci. V programu budou čteny úryvky z vybraných děl evropských autorů – čte
veřejnost a regionální autoři. Hudební vystoupení skupiny NIC VÍC. Akce se uskuteční v kavárně
Pražírna Kyjov, tř. Komenského 1407/14.			
vstupné dobrovolné

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

5.5.
6.5.

23.5.

26.5.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
muzeum.kyjov@masaryk.info

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
2.5.–25.6.
(ÚT–NE) Retro
19.5.
(PÁ) v 18:00 h Muzejní noc – k výstavě Retro
Uzavření Vlastivědného muzea v Kyjově
▶ Vážení návštěvníci Vlastivědného muzea v Kyjově, máte jedinečnou příležitost do 21.5. (NE) navštívit stálé expozice našeho muzea. Poté se muzeum až do konce roku 2018 uzavře a veřejnosti budou přístupné pouze krátkodobé
výstavy a některé akce, které se budou konat ve víceúčelovém sále v nové budově. Se starou expozicí se oficiálně
rozloučíme 19.5. (PÁ) Muzejní nocí, jejíž program bude navazovat na poslední výstavu ve starých prostorách – „Retro“.

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.
2.–30.5
(ÚT–ÚT) Výstava sochaře Petra Horáka „CENTIMETR2“ – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji
zve do Radniční galerie na výstavu sochaře Petra Horáka. Vernisáž výstavy se uskuteční 2.5. (ÚT)
v 17:00 h. Petr Horák, rok narození 1974, se v letech 1989–1992 vyučil v Lipnici nad Bečvou kamenosochařem. Od roku 2005 žije a působí v Miloticích. Jednou ze zásadních akcí autora se, i z pohledu dalšího rozvoje jeho sochařské tvorby, stalo mezinárodní sympózium v rumunském Targuu–jiu,
jehož se zúčastnil jako vůbec první český umělec (2008). Vystavuje nejen doma, ale prezentoval se
i v zahraničí.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

12.–31.5.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ST) Jan Karpíšek: Příběhy ze zahrady – Jan Karpíšek, který v roce 2005 absolvoval FaVU
VUT v Brně, je nejen malíř a IT specialista, ale i vášnivý zahradník a včelař. Ve svých kresbách na své
druhé kyjovské výstavě představí publiku své perokresby ze života zahradníka a včelaře. Vernisáž
12.5. (PÁ) v 17:30 h, uvede Barbora Lungová.

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.:725 613 613
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.
24.4.–29.5.
(PO–PO) v 16:30 h Výstava fotografií Janka Sedláře „Příběhy stromů a lesních cest“ – Zachycení
přírody objektivem Janka je kouzelné, ani se nechce věřit, že to vše máme kousek od nás, jen vyběhnout za město.

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
Rihanek.Milan@seznam.cz

28.5.

tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

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

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

20.5.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Anna Maurer Trio – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Anna Maurer Trio je vídeňské jazzové uskupení, které vzniklo ve Vídni roku 2012.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Řízená degustace vinařství Skalák – Ve spolupráci s vinařstvím Skalák Vás zveme
na řízenou degustaci jejich vín.			
vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:00 h Kavárenský kvíz No. 5 – Výherci čtvrtého kvízu dali hlavy dohromady a vytvořili
pro Vás kvíz s pořadovým číslem 5! Maximálně 9 týmů o minimálně 4 členech, zápisné 100 Kč/tým,
dvě kola po 15 otázkách. Při plném obsazení 1. cena 500 Kč, 2. cena 300 Kč a 3. cena 100 Kč, vítěz
má milou povinnost vytvořit následující kvíz, poslední tým pomáhá s úklidem nádobí po kvízu.
Budeme se těšit!
(ÚT) ve 20:30 h Jari Rättyä & Käärmekeitto (Fin) – „Jari Rättyä a Hadí polévka“ je finská kapela,
která servíruje jedinečnou kombinaci world music, elektrického blues a rocku s akustickým kořením. Vydali společně dvě alba a získali silnou reputaci v klubech a na festivalech díky svým našlapaným vystoupením. Kromě Finska několikrát koncertovali i v Rusku. Tahle kapela Vám navaří, až se
Vám srdce rozhoří. Tuhle hudební lahůdku si rozhodně nesmíte nechat ujít.
vstupné 100 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Blanka Fišerová – O holčičce s kouzelnýma nohama – autorské scénické čtení.
Pohádka pro dospělé děti o nemocné Holčičce, která si uháčkuje kouzelné nohy a létá světem, aby
dohonila nožní duše. Holčička je optimistická, nevzdává se – a vše dobře dopadne. Příběh je inspirován dopisy autorčiny maminky, knihu vydala díky crowdfundingové kampani na Hithitu v prosinci 2016. V Praze knihu křtila Lenka Dusilová, velkou reportáž natočila ČT. vstupné symbolické

4.5.
18.5.

tel.: 518 610 180, 774 664 698
www.kyjovske-slovacko.com

(ČT) 10:00–16:00 V. Konference leader – Kyjovsko včera, dnes a zítra – v MKS Kyjov. Proběhne
zde prezentace naší dlouholeté práce pro region a záměrů do budoucna. Není Vám lhostejný region,
kde žijete? Přijďte a zapojte se!
(ČT) Osobnostní růst učitele – přednášející: PaedDr. Miluše Těthalová; akreditovaný certifikovaný koučovací výcvik ICF. Přihlašujte se na www.kyjovske-slovacko.com v sekci MAP – vzdělávání
odborný seminář zdarma
nebo mailem na: miladaduskova@kyjovske-slovacko.com.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

tel.: 776 859 903, 725 313 089
http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 10:30 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem k času je zaměřené především na
malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou hravou pohádkou (střídáme různé způsoby vyprávění i ztvárnění – loutky,
které si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo si společně
vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést domů. Přijďte se pobavit i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma.
Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze vstup do Sokolíčku.
Akce v květnu:
13.5.
(SO) v 15:30 h Divadelní představení „Pohádka o kůzlátkách“ – Těšíme se na Vaši návštěvu!

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

tel.: 518 307 732
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.
15.–21.5.
(PO–NE) Ochutnávka vinného moštu
Připravujeme na červen:
19.–25.6.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánské speciality s jedinečnou chutí

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

tel.: 518 307 733
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. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných
vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Nabízíme výrobky studené kuchyně – klobásy, uzené maso, uzený bůček,
škvarkovou, kachní i zabijačkovou 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 v květnu:
▶ Po celý květnový měsíc 1.–31.5. (PO–ST) Vám k ochutnávce, mimo dalších sedmi vzorků vín Slovácké vinařské
podoblasti, nabídneme i velký Ryzlink rýnský ročník 2011 z vinařské obce Lipov. Víno je zařazeno do prémiové řady
vín Zámeckého vinařství Bzenec, řady Terroir Moravia. Tato šarže byla na Decanter World Wine Awards 2016 znalci
ohodnocena 95 body.
26.5.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelné degustace
vín s vinařem slovácké vinařské podoblasti nám svá vína představí zástupce vinařství pana Čevely ze Strážovic. Přijďte ochutnat vína z jedné z nejkrásnějších a nejosobitějších viničních tratí na

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

19.5.

(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov. Pravidelná
dávka swingu. Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat se, jak vlastně swing na
parketu vypadá. Můžete se také něco přiučit při krátké výuce a klidně protančit celý večer.
						
vstup zdarma
▶ Každou (ST) 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat, nebo
si prostě zatančit. Bez registrace. V Kyjovském pivovaru.

8.5.

sachykyjov@seznam.cz

www.sachykyjov.sweb.cz

(PO) v 10:00 h V. Kyjovský koník: Otevřený šachový turnaj pro děti – foyer estrádního sálu. Pořádá spolek Šachy Kyjov za podpory města Kyjova v místním DK. Turnaj je určen pro děti a mládež do 15 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů. Přihlášky e-mailem na adresu
sachykyjov@seznam.cz, dodatečné přihlášky na místě při prezenci do naplnění kapacity sálu.
Tempo turnaje je 2 x 15 min na partii, hraje se 7 kol. Prezence účastníků v 9:30 h, začátek turnaje
v 10:00 h, v 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje.

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Vrbovce – Kuželov – Velká nad Veličkou – 11,6 km		
(ÚT) Chvalnov, zast. Na příhoně – rozhledna Brdo – Roštín – 11,2 km
(ÚT) Ponětovice – Tvarožná – Šlapanice – 11,8 km		
(ÚT) Lučina – rezervace Čertoryje – Lučina – 11 km		
(ÚT) Šardice, zast. U kapličky – Mistřín – 6,3 km		

v 8:37 h, vlak. nádraží
v 9:10 h, bus
v 8:26 h, vlak
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 9:39 h, bus

Život a zdraví, z. s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

www.zivotazdravi.cz

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

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

Léto 2017
17.–21.7.

(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor s angličtinou pro žáky 1.–7. ročníku – téma:
„English speaking countries“, každý den bude zaměřen na jinou anglicky mluvící zemi, aktivity zaměřené na výuku anglického jazyka, jeden den vaření, výroba dárku, v ceně je zahrnut oběd a jízdné
v případě cestování, kontakt: bartonikovaeva@gmail.com, tel.: 731 598 957.
cena 2 000 Kč
7.–11.8.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – letní příměstský tábor pro malé děti s angličtinou, sportem
a tvořením – tábor je již zcela ZAPLNĚŇ! Na tento camp se prosím již NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme za pochopení.
▶ Z důvodu velkého zájmu o letní příměstský tábor pro malé děti (3–7 let) s angličtinou, sportem a tvořením
nabízíme nový termín 24.–28.7. (PO–PÁ). Kapacita je maximálně 20 dětí (tábor se uskuteční při minimálním počtu
12 dětí). Hlavní vedoucí obou táborů: Mgr. Lenka Vymazalová, spolupráce: Sokol Kyjov (Miroslav Vymazal), instruktorky: Lucie Kostihová, Klára Červinková Podrobnější informace a přihlášky na vyžádání na e-mailové adrese:
vymazalova.l@gmail.com.				
cena obou táborů je 1 800 Kč/dítě

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Jak přežít na dovolené v zahraničí – Praktický jazykový kurz, ve kterém se naučíte zvládat běžné i krizové situace,
které Vás mohou potkat na letišti, v restauraci, v hotelu, v nemocnici nebo při cestování v rámci Vaší prázdninové
destinace. 1. turnus zahajujeme v květnu 2017.
▶ Otevřen zápis na příměstský jazykový tábor pro děti. Termín 24.–28.7. (PO–PÁ) pro děti 9–12 let a termín
7.–11.8. (PO–PÁ) pro děti 5–8 let. Omezený počet míst!
▶ Léto se blíží! Již nyní se můžete hlásit do prázdninových jazykových kurzů.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
tel.: 518 307 711 a 712
www.caregio.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
LETNÍ DOVOLENÁ
▶ Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést
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 možnost strávit pár dnů 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 na našem webu www.caregio.cz.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Kapverdské ostrovy, SAE, Egypt, 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 a připravte se na léto.

Aeroklub Kyjov
lkky@atlas.cz

Jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 602 306 613

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – senioři
ÚT
18:00–19:30 Jóga pro zdraví
ST
17:30–19:00 Jóga proti stresu

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme akreditované
vzdělávací programy pro profesionály v pomáhajících profesích a také programy pro pedagogické pracovníky.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!

▶ Denní stacionář. Lidem s duševním onemocněním, zejména Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence,
nabízíme pravidelný skupinový aktivizační program, PO–PÁ 8:00–13:00. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz nebo p. Olivová, tel.: 774 740 889,
stacionar@fenix-centrum.cz.

▶ Sociální rehabilitace. Od 1.1. (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu určenou lidem,
kteří mají duševní potíže. Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan, tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Doporučujeme pohodlný oděv, teplé ponožky, polštářek. Deky a karimatky jsou k dispozici.
Skupinový nácvik relaxačních technik trvá 30 min. Bližší informace a objednávky: MUDr. Kliment,
tel.: 724 229 696.						
cena 150 Kč
▶ Psychiatrická ambulance. Je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující ambulantní péči
lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích i jejich příbuzným a pečovatelům. Bližší informace: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696, reditel@fenix-centrum.cz.

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

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.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 Marka – výklad biblických zpráv pro dnešní
dobu.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Každou (ST) v 16:30 h Trénink paměti.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Svépomocná skupina rodičů dětí s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Kurz tvůrčího psaní – noví zájemci se mohou hlásit.
▶ Podpůrná skupina domácích pečujících – Projekt Pečuj doma a s námi (Diakonie ČCE Brno).
▶ Kroužek „Buďte online“ – Základy práce s počítači a jinými komunikačními přístroji. Pro všechny začátečníky,
včetně seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. Je možné si přinést vlastní přístroj, pokud potřebujete poradit
s jeho obsluhou. Noví zájemci se mohou hlásit.
▶ SOS První pomoc v krizi – Bezplatná pomoc psychologa pro každého, kdo se ocitl v tíživé životní situaci. Bez objednání a odeslání lékaře. Pro děti i dospělé. Pravidelně každý (ČT) 13:00–17:00 a (PÁ) 8:00–12:00 na adrese KoCKy,
nebo na tel.: 777 405 728.

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

tel.: 602 699 146
www.fenix-centrum.cz

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
info@fenix-centrum.cz

www.ak-kyjov.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.

Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)
prodejna@chata.cz

tel.: 518 612 060, 724 109 329

Šachy Kyjov, z. s.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

19.–21.5.
(PÁ–NE) Chřest – zdravá a chutná surovina
Připravujeme na červen:
16.–18.6.
(PÁ–NE) Jahody a rebarbora – neobvyklé úpravy

Brandlova 92, 697 01 Kyjov

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

Slovácku, viniční tratě Stará hora, Strážovice. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji od 17.5. (ST).

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. (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 v bazénu a tělocvičně – dle harmonogramu.
▶ (PO,ST) 8:30–9:30 přijďte si protáhnout svoje tělo – protahovací stroje na stadionu Kyjov.
Akce v květnu:
4.5.
(ČT) Návštěva zámku Milotice – Doprava vlastním autem nebo po cyklostezce na kole. Info v kanceláři. Sraz u zámku asi v 10:30 h.
14.–21.5.
(NE–NE) Termální lázně Harkány, Maďarsko – obsazeno
24.5.
(ST) Plavba po Baťově kanálu – informace v kanceláři
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tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

Nízkoprahový klub Wu-Wej
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
michaela.zelinkova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849, 518 323 794
www.wu-wej.estranky.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00
▶ Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova a blízkého okolí.
Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je poskytována
zdarma, včetně tvořivých dílen i besed. Vítán je každý, ať už potřebuje pomoc a podporu při řešení nelehké životní
situace, ve které uvízl, nebo si prostě chce jen popovídat s kamarády či pracovníky a zabít nudu. Najde nás za plátnem
letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na tel.: 777 128 849 nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
Akce v květnu:
4.5.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – potisk a malování triček
18.5.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – malování na kameny
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma rodina.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každé PO, ÚT a ČT 9:30–11:30
1.5.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
2.5.
(ÚT) Cvičení s gymbally
4.5.
(ČT) Rumbakoule
8.5.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
9.5.
(ÚT) Pampelišky
11.5.
(ČT) Přání ke Dni matek
15.5.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
16.5.
(ÚT) Abstraktní obraz
18.5.
(ČT) Papírová káča
22.5.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
23.5.
(ÚT) Motýlci
25.5.
(ČT) Společná návštěva Sokolíčku
29.5.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
30.5.
(ÚT) Jabloňová panna
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
Změny v programu vyhrazeny!
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