Římskokatolická farnost Kyjov

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
fakyjov@ado.cz

25.6.

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

(NE) ve 14:00 h Farní den – Přijměte srdečné pozvání do našeho společenství posedět a popovídat
si s přáteli a prožít tak příjemné nedělní odpoledne. Připraven bohatý program a soutěže o ceny.
Občerstvení zajištěno. Více na webu farnosti Kyjov.

Českobratrská církev evangelická

Dobrovského 511, 697 01 Kyjov
kyjov@evangnet.cz

9.6.

4.6.
23.–27.6.

Ježov

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

16.–17.6.
24.6.

23.–25.6.
23.6.
24.6.

25.6.

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/.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

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

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

Otevírací doba: (ČT–NE) 13:00–17:00. Navštivte ART muzeum legend ve vodním mlýně. Skupinové návštěvy prosím ohlaste předem. Zajímavé programy pro školy a jiné skupiny.
24.7.–4.8.
(PO–PÁ) Letní tvořivé dílny – poslední volná místa
▶ Rezervujte si 30.7. (NE) na akci Historické dny – festival Mlýnské kolo.
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

18.6.
20.6.

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

(NE) v 16:00 h Cimbály na ulici – 4. ročník úspěšné happeningové akce k uvítání letního slunovratu, před kaplí sv. Jana Pavla II., pořádá Obec Bukovany
(ÚT) v 15:00 h Hurá, prázdniny – netradiční sportovní aktivity na velkém hřišti, pořádá Obec
Bukovany

Areál Bukovanský mlýn

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

Bzenec

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

Připravujeme na červenec:
2.7.
(NE) ve 20:00 h Pavel Callta – koncert se uskuteční v zámeckém parku. Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum města Bzence (tel.: 722 183 283, projekty@bzenec.cz).
				
vstupné v předprodeji 200 Kč; na místě 250 Kč
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.

Zpěvulenky z Čeložnic

zpevulenky@seznam.cz

17.6.

(PÁ–SO) Zvěřinové hody – na Oboře, jídla budou 16.6. (PÁ) podávána od 11:00–20:00; 17.6. (SO)
od 11:00 h do vyprodání a večer taneční zábava s VSP bandem, pořádá MS Vlast Ježov
(SO) Klubové, lesní a vodní zkoušky retrieverů – na Oboře, pořádá MS Vlast Ježov

Lovčice

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(PÁ–NE) Setkání rodáků – Akce bude spojena s oslavou 300 let založení první matriky v Lovčicích
a vydáním knihy „Lovčice – Slovem i obrazem“. Srdečně zve Obec Lovčice ve spolupráci s místními
spolky v obci.
(PÁ) v 16:00 h mše svatá za všechny živé i zemřelé rodáky z Lovčic; v 17:00 h vernisáž výstavy fotografií a obrázků v prostorách OÚ a KD; v 17:00 h vernisáž výstavy fotografií a obrázků, Habřéci
Lovčice ve vestibulu KD; v 18:00 h CM Hudci s prezentací místních vinařů v KD (večeře pro zástupce spolků a hostů, čest. hostů); ve 20:30 h divadlo Habřéci
(SO) 9:00–11:00, 13:00–17:00 výstavy; 9:00–12:00 vyhlídkové okruhy „Lovbusem“ po trase KD
– fotbalové hřistě – chaloupka v Žégrutě – vodojem – letiště – Dolní konec – náves – parkoviště
u rybníka – KD; ve 12:00 h zahájení setkání rodáků na KD, vystoupení žáků ZŠ a MŠ Lovčice, Klubu
dětí a mládeže; ve 14:00 h sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti; ve 20:00 h Petropavelská letní
noc na malém hřišti u lesa, hrají Žadovjáci
(NE) v 9:15 h mše svatá na malém hřišti u lesa; 9:00–12:00 vyhlídkové okruhy „Lovbusem“ po trase
KD – fotbalové hřistě – chaloupka v Žégrutě – vodojem – letiště – Dolní konec – náves – parkoviště
u rybníka – KD; 10:00–11:30 pokračují výstavy; ve 14:00 h krojovaný průvod od hasičské zbrojnice
na malé hřiště; ve 14:30 h tradiční Petropavelský výlet na malém hřišti, hrají Žadovjáci, CM Hudci,
taneční vystoupení Habřéků, Lovečánku; ve 21:00 h závěr

Labuty

Labuty 30, 696 48 Ježov
obec.labuty@email.cz

17.6.

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den – výletiště ve Hlůšku. Připraveny jsou soutěže pro děti, čtyřkolka, jízda
na koni, táborák. Občerstvení zajištěno.

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

www.zpevulenky.webnode.cz

(SO) v 16:30 h 2. ročník setkání sborů „V dobrém zme se zešli“ – Akce se koná na místním travnatém hřišti (za nepříznivého počasí na KD). Vystoupí: Tetky z Kyjova, Ženský sbor z Velké nad
Veličkou, Lužičtí mužáci, Mužský sbor ze Ždánic, Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Zpěvulenky
z Čeložnic. Po programu zahraje k poslechu a tanci CM Hradisko.
vstupné dobrovolné

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

3.6.–2.7.

(SO–NE) Výstava fotografií Tomáše Košíka – otevřeno vždy o víkendu 14:00–17:00, Penzion
u zámku
2.6.
(PÁ) v 19:00 h Acute dose, Sart – koncert, Kafebar u Bohuška
3.6.
(SO) v 9:00 h Dětský den – Myslivna v Miloticích
17.6.
(SO) ve 14:00 h Hasičská soutěž „Plamen“ – cvičné hřiště hasičů
18.6.
(NE) v 16:00 h Přehlídka DH Zbořilovy Milotice – hospodářské nádvoří SZ Milotice
				
vstupné v předprodeji 170 Kč; na místě 200 Kč
(SO) v 13:00 h Soutěž ve vaření kotlíkového guláše – zahájení hodnocení v 16:00 h, parkoviště za KD
24.6.

Ženský pěvecký sbor Moravjanky z. s.

Moravany 73, 696 50 Moravany, tel.:728 005 341
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. Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
▶ Novinka: Vážení, zveme Vás na naši zbrusu novou expozici slovácké kuchyně 19. století. Přeneste se s námi do
prostředí, ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)

(PÁ) 19:00–22:00 Noc kostelů – ve 20:00 h vystoupí písničkář Marek Čmelík; modlitebna
Českobratrské církve evangelické, Dobrovského 36

(NE) v 15:00 h Dětské folklorní odpoledne – sokolovna Hovorany, pořádá Folklorní kroužek
Potůček
(PÁ–ÚT) Hovoranské hody – letní areál, pořádá Obec Hovorany, chasa a stárci ve spolupráci
s SDH Hovorany

10.6.

libalovar@seznam.cz

(SO) ve 14:30 h Koláčkové zpívání – za KD v Moravanech u Kyjova. Vystoupí: ŽPS Moravjanky
+ Jirka Hilčer s harmonikou, MPS Paniháj, PS Jablonica – SK, ŽPS Babčice ze Spytihněvi, DPS Valašského souboru Kašava ze Zlína. Programem bude provázet Jiří Kokmotos – programový vedoucí
ČR Brno. Během akce můžete ochutnat ZDARMA výtvory místních i přespolních hospodyněk.

Násedlovice

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
podatelna@obecnasedlovice.cz

23.–25.6.
23.6.
24.6.
25.6.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

Nechvalín

3.6.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

2.6.
tel.: 774 740 953
www.facebook.com/sklepskalak

(PÁ) 10:00–16:00 Dětský den s integrovaným záchranným systémem – Těšit se můžete na hasičské vozy, vyprošťovací tank, výškovou techniku, ukázky hasebních prací a vyprošťování z vozidla.
Dále na Vás budou čekat dopravní policie, pořádková policie s ukázkou výzbroje a výstroje, záchranná brigáda kynologů a ukázka vyhledávání osob. Občerstvení zajištěno.
vstupné zdarma
2.6.
(PÁ) v 16:00 h VínoHraní aneb den dětí pro dospělé – Program: v 16:00 h zahájení otevřeného vinařství; 16:00–21:00 budou otevřeny 3 degustační zóny se 30 vzorky vín; v 18:00 h hraje CM Dukát;
grilované speciality; soutěž o víno; ukázky stolování; sleva na nákup vína 20 %; možnost ubytování;
ve 23:00 h ukončení akce.
		
vstupné na místě 300 Kč jednotlivci; 500 Kč páry; 50 Kč záloha na skleničku
▶ Rezervace ubytování na e-mailu info@sklepskalak.cz nebo na tel.: 774 740 953.

4.6.

Skoronice

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

3.6.

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

(SO) 6:00–14:00 Rybářské závody nejen pro dospělé – na místním rybníku; pořádá spolek Rybáři
Skoronice z.s.
(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují, Skoronice 2017 – více v sekci Významné
akce v okolí
(PÁ) v 16:00 h Naše ryby na Váš stůl – přírodní areál Lúky. Příprava a nabídka pokrmů z ryb s doprovodným hudebním programem. Pořádá spolek Rybáři Skoronice z.s.

10.6.
16.6.

Stavěšice

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

3.6.

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

(SO) v 15:00 h Košt vín – ve venkovním areálu u hřiště, hraje CM Denica ze Šardic, zpěvem doprovází mužský sbor Stavěšice.

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

4.6.
4.6.
7.6.
13.6.
18.6.
25.6.
29.6.

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

(NE) v 11:00 h Královničky – dětská lidová slavnost, park u kostela
(NE) v 15:00 h Den dětí – hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice
(ST) v 16:00 h Pasování čtenářů – knihovna
(ÚT) v 16:00 h Koncert absolventů ZUŠ
(NE) v 16:00 h Cimbály na ulici s malováním lidových ornamentů – Představí se místní i přespolní cimbalisté, zpívání při CM, návštěvníci si mohou podle rad odborných lektorek vyzkoušet
malování lidových ornamentů.
(NE) ve 14:00 h Dětská hasičská soutěž – u hasičské zbrojnice Svatobořice
(ČT) v 8:00 h Slavnostní ukončení školního roku s kulturním programem

Šardice

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

3.6.
3.6.
9.6.
11.6.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) v 13:00 h PIWI 2017 a Hibernal fórum – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, akce se
koná v Obecní hale U Orla
(SO) ve 14:00 h Dětský den na Ranchi Marco – pořádá Zdeněk Varmuža, bohatý program pro děti,
westernové oblečení vítáno
(PÁ) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – pořádá FoS Šardičan, hraje CM Pajtáš, akce se koná v areálu za
starou školou
(SO) v 15:00 h Folklorní slavnost – zpívání sborů v Šardicích – pořádá FoS Šardičan, akce se koná
v areálu za starou školou, ve 20:00 h taneční zábava, hraje DH Vacenovjáci
(NE) ve 14:30 h 29. ročník přehlídky Mládežnických DH – v areálu TJ Baník Šardice, účinkuje
Mladá muzika Šardice, DH Mutěňané-Čejkovjané, DH Věnovanka, DH Ištvánci, DH ZUŠ Veselí
nad Moravou, uvádí Dagmar Bělíková, pořádá obec Šardice ve spolupráci se ZUŠ Kyjov, akce se
koná za každého počasí – krytá tribuna

Vlkoš

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

17.6.

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

(SO) Sklepy dokořán s turistickým pochodem – více v sekci Významné akce v okolí

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

10.–11.6.

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic 2017 „Osvobození Moravy“ – více v sekci Významné
akce v okolí

Městský kulturní klub Vracov

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

29.5.–4.6.
1.6.

(PÁ) ve 20:00 h Stezka odvahy – Přijďte s dětmi do vracovského Březíčka na zajímavou stezku odvahy.
(NE) v 15:00 h Kdo si hraje, nezlobí – Prezentace kroužků DDM Vracov proběhne v kinosále KD
Vracov.

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

2.6.

10.6.

(PÁ–NE) Zachování tradic v obci Násedlovice, 690 let od první písemné zmínky – V rámci projektu „Evropa pro občany“ dojde k propojení jednotlivých kultur partnerských obcí České republiky, Slovenska a Polska.
(PÁ) V 13:00 h Vás srdečně zveme na výstavy na OÚ, v MŠ a v hasičské zbrojnici. V 16:00 h bude
slavnostní zahájení dětských hodů předáním hodového práva a postavením máje u KD.
(SO) V 9:00 h otevření Evropského stanu v KD. V 10:00 h bude otevřen včelařský dům s ukázkou
včelaření. Ve 14:00 h půjde krojovaný průvod od KD ke stárkům a v 16:00 h začne hlavní slavnostní
program v areálu za KD, v tomto programu se představí i soubory partnerských obcí ze Slovenska
a Polska. Ve 20:00 h začne lidová veslice.
(NE) V 10:30 h proběhnou mše svaté v evangelické modlitebně a v kostele sv. Martina. Hraje
DH Vlkošáci a CM ze Ždánic.

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

Vinné sklepy Skalák
Skalka u Kyjova
www.sklepskalak.cz

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
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.
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.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

tel.: 732 201 401

3.6.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:00 h O klíč k pokladu Vřesovyardu – na táborové základně Hodonín ve Vřesovicích.
Den plný her ve Vřesovicích ve stylu pevnosti Boyard. Čekají Vás úkoly a hádanky a za získané
indicie dostanete klíč od pokladu. Zveme všechny bez rozdílu věku. Občerstvení zajištěno.

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

17.6.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Zábavné odpoledne pro rodiče a děti – na hřišti TJ Sokol Žádovice. Soutěže budou
probíhat 14:30–16:30. Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit. Za nepříznivého počasí na KD.

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:
6.6.–16.7.
(ÚT–NE) „Ždánický zámek a podzámčí“ – obrazy Jana Vincenta
21.7.–27.8.
(PÁ–NE) Ruční práce našich babiček a prababiček
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

Želetice

Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

10.6.
17.6.
24.6.

starosta@zeletice.cz

(SO) v 17:00 h Želetický guláš – na hřišti
(SO) Turnaj v malé kopané – na hřišti
(SO) v 17:00 h Farní dvorní slavnost – na farním dvoře
tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(PÁ) v 19:00 h Posezení u Sv. Urbana – v sokolovně, hraje hudba Staně Žůrka, občerstvení zajištěno
(SO) Pohádkový les – v Pasekách 11:00–14:00, pak volná zábava u myslivecké chaty, hudba, občerstvení, táborák

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(PO–NE) Vracovský kouzelný týden
(ČT) Zelená stezka – Cyklostezka Vracov–Vlkoš v 15:00 h. Děti mohou mít kola, brusle, anebo jít
pěšky. Čeká je spousta zábavy.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vstup volný

PÁ – SO 21. – 22. 7.

GASTRO FESTIVAL

Kam v Kyjově
a okolí

červen 2017

Festival zaměřený na speciality z oblasti gastro, s účastí delegací
partnerských měst Kyjova. Součástí festivalu bude pódiový program.

PÁ – NE 11. – 13. 8.

KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
NE – 13. 8.

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÝ PROGRAM

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

vstup volný

www.mestokyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově

SO – 12. 8. 18.00, letní kino, 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě

XXII. ročník Concentus Moraviae

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV

3.–29.6.

NE 17. 9. 19.30

10.6.

(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)

18.6.

(NE) 13:30–18:00 Den pro rodinu – pořádá město Kyjov a MKS Kyjov ve spolupráci s Centrem
pro rodinu Kyjov na náměstí v Kyjově v prostorách před radnicí. Akce se uskuteční také u příležitosti oslav svátku všech otců. Celým odpolednem bude provázet DJ a moderátor. Těšit se můžete
na žonglérské vystoupení, parkourovou skupinu L.E.A.D., malování na obličej, nafukovací atrakce,
velkou trampolínu, elektrická vozítka, měření tělesných hodnot, tvořivé dílničky a workshopy, které
zajistí vybrané místní organizace a mnoho dalšího. V rámci této akce zahájí informační centrum
v prostoru atria sezónu „Barevné léto s íčkem 2017“ a tak se v 16:00 h mohou těšit děti i dospělí na
pohádky Kočovného divadla pod vedením Pavla Růžičky. V případě nepříznivého počasí se akce
neuskuteční.				
vstupné na všechny akce zdarma

Program XXI. ročníku: 18:00 Old Boys Poutníci
18:45 Sem Tam
19:35 Vítězové Folkového kvítku 2017
20:10 Zdravice zasloužilých matadorů
20:40 Cimbálová muzika Jury Petrů
21:30 Vojta „Kiďák“ Tomáško
22:10 Žalman & spol
23:20 Pozdní sběr
divadelní sál

Bedřich Smetana

390 Kč v předprodeji
450 Kč na místě

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

Cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých
luhů a hájů, Tábor, Blaník.
POKLADNA MKS KYJOV

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

www.ticketportal.cz

(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: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30.
▶ 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).

MÁ VLAST

(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

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

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

2.6.
10.6.

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ
KYJOV
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ
KULTURNÍSTŘEDISKO
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE

M
A

– „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.
Akce v červnu:
10.6.
(SO) v 15:30 h Tradiční „Sportovní odpoledne“ pro děti i rodiče – na hřišti u sila v Kyjově – Nětčicích. Bude připraveno mnoho soutěží o ceny a také spousta atrakcí. Během odpoledne bude zajištěno občerstvení. Na závěr se uskuteční, jako každý rok, fotbalové utkání ŽENATÍ x SVOBODNÍ.
Přijďte společně s dětmi prožít příjemné odpoledne při sportu a zábavě.

tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

R

jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad Biblí

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

ZD
A

▶ 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,

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

Otevřené sklepy Kyjovska 2017

Den pro rodinu

Barevné léto s kyjovským íčkem 2017

• výstava • beseda • divadlo • prohlídky • folklor
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech, na www.ickyjov.cz nebo na Fac
booku: Informační centrum města Kyjova.			
vstupy na všechny akce zdarma
26.6,31.7.

Prohlídky Kyjova s průvodcem

(PO,PO) Prohlídka Kyjova s průvodcem – tradiční prohlídka, na které Vás průvodce seznámí se
současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor radnice či kaple sv. Josefa.
28.8.
(PO) 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,
info@mukyjov.cz.					
vstupné zdarma
18.6.
3.-4.8.
25.8.
27.8.

Kočovné divadlo Pavla Růžičky

(NE) v 16:00 h Kočovné divadlo Pavla Růžičky – divadelní představení pro děti i dospělé

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin

(ČT–PÁ) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – prodejní výstava sukulentů

Václav Sůra – cestovatel, polárník a publicista

(PÁ) v 19:30 h Václav Sůra – cestovatel, polárník a publicista – cestovatelská beseda s promítáním

Odpoledne se Swing Family

(NE) v 17:00 h Odpoledne se Swing Family – mini taneční lekce swingu či melodie k poslechu

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - červenec 2017 je 13.6. (ÚT).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

VI. Setkání ženských pěveckých sborů

3.9.

(NE) v 17:00 h VI. Setkání ženských pěveckých sborů – folklorní odpoledne, vystoupí Tetky z Kyjova a jejich hosté

Významné akce v okolí
Vlkošské dny vojenských tradic 2017 „Osvobození Moravy“

10.–11.6.
10.6.

11.6.

10.6.

17.6.

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic 2017 „Osvobození Moravy“ – Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši pořádá tradiční již 9. ročník.
(SO) V 10:00 h dynamické ukázky Aktivních záloh AČR, dynamické ukázky KVS, ukázky výcviku
dobových armád, dobové historické tábory, dobová technika, výzbroj i výstroj. Prezentace Aktivních záloh AČR, prezentace současné výzbroje i výstroje AČR, POLICIE ČR. Hlavní vojensko-historická bojová ukázka ve 14:30 h s leteckým soubojem přímo nad Vámi. To vše v areálu za MŠ ve
Vlkoši.
(NE) V 10:30 h mše svatá za padlé všech světových válek v kostele ve Vlkoši, následuje pietní akt
u hrobu generála Sergěje Jana Ingra, po ukončení pietního aktu dojde k odhalení pamětní desky na
rodném domě Plk. im. MUDr. Zdeňka Vítka.

Vinaři obce Jízdy králů se představují, Skoronice 2017

(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují, Skoronice 2017 – Skoronice, sklepní kolonie. Zveme Vás na akci plnou vína, hudby a zábavy, na které můžete ochutnat vína místních vinařů
a zažít tak neopakovatelnou atmosféru degustace přímo ve sklepě. Během celého dne je pro Vás
připraven bohatý doprovodný program, cca v 16:00 h vystoupí dětský folklorní soubor Kyjovánek
se svým pásmem, u sklepů Vám zazpívá mužský pěvecký sbor z Boršova a k tanci i poslechu zahraje
CM Palagrija. Akce se bude konat za každého počasí.		
vstupné 50 Kč

Vlkošské sklepy dokořán s turistickým pochodem

(SO) Sklepy dokořán s turistickým pochodem – Start z nádraží Vlkoš 6:00–11:00. Různé trasy,
cíl ve vlkošských búdách. Od 14:00 h budou otevřeny sklepy (asi 16), kde lze ochutnat zdejší vína.
Občerstvení přímo u vinařů. Koná se za každého počasí. Oblíbená akce spolku Přátelé Achtele Vlkoš pro milovníky vína a turistiky. Trasy pro pěší i cyklo lze volit z několika variant dle poskytnuté
mapky, trasy vedou okolím Vlkoše. Od 14:00 h možno navštívit otevřené sklepy a ochutnat zdejší
vína za doprovodu zpěvu mužského sboru. Lístkový systém, vzorek 6 Kč (sklenička 50 Kč). Akce
končí ve 20:00 h, možnost posezení u vinařů po dohodě s nimi. Kontakt: www.vlkos.cz, osoba:
Ing. Bohumil Vardan, tel.: 606 231 642.		
vstupné na otevřené sklepy 100 Kč

Městské kulturní středisko

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

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

2.6.

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej uzenářských výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, krůtího masa z farmy, čajů, bylinek, koření, přísad, sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, bezlepkových výrobků, zahradnických potřeb,
proutěných výrobků. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první (PÁ) v měsíci. (tj. 8.9., 6.10.).
3.6.
(SO) ve 20:00 h My Fair Lady (ze Zelňáku) – letní kino Kyjov. V tento letní podvečer Vás čeká skvělý zážitek ze slavného amerického muzikálu, který vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion a vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové.
				
vstupné zakoupené 1.–3.6. (ČT–SO) 590 Kč
7.6.
(ST) v 19:00 h Grande Moravia Ladislava Pavluše – Koncert u Vás – v divadelním sále. Koncert
CM Grande Moravia Ladislava Pavluše v rámci červnového miniturné po Moravě se zkušenými
sólisty: Eliškou Trtíkovou, Romanem Zavadilem, Kateřinou a Janem Čechovskými i Ladislavem
Pavlušem mladším.				
vstupné 200 Kč
9.6.
(PÁ) v 19:00 h Letní šrumec pod kaštany – za DK. Zahájení cyklu besed u cimbálu pod širým nebem v rámci Kyjovského kulturního léta. Hraje CM Palagrija. Ke zpříjemnění atmosféry připraven
bar „U cifrujícího srdéčka“.
12.6.
(PO) v 19:30 h Concentus Moraviae – Pino de Vittorio, Laboratorio ´600, Franco Pavan – Státní
zámek Milotice, Freskový sál. Více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
					
vstupné 250 Kč/150 Kč
14.,15.6.
(ST,ČT) ve (ST) v 17:00 h; ve (ČT) v 16:00 h Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
Kyjov – v divadelním sále. Vystoupení pod vedením paní učitelky Jolany Součkové pro veřejnost. Ve
(ST) dopoledne proběhne vystoupení pro školy. Předprodej vstupenek: pokladna KD, Informační
vstupné 100 Kč
centrum Kyjov a na www.ticketportal.cz.			
15.6.
(ČT) ve 20:00 h Konec světa – v divadelním sále. Výrazově taneční dramatizace postapokalyptické
vize blízké budoucnosti s prvky nadpřirozena. Tančí žáci tanečního oboru ZUŠ Kyjov pod vedením
paní učitelky Jolany Součkové. Předprodej vstupenek: pokladna KD, Informační centrum Kyjov
vstupné 50 Kč
a na www.ticketportal.cz.				
17.6.
(SO) Zpěváček – Děti a píseň – v divadelním sále. Celostátní kolo dětské pěvecké soutěže. Do celostátního kola postupuje celkem 20 soutěžících ze zemských kol (české kolo a moravsko-slezské
kolo). Pořádá Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.
20.6.
(ÚT) ve 20:00 h Marie Rottrová & skupina Neřež – letní kino Kyjov. V tento večer Vás čeká koncert
jedné z nejoblíbenějších zpěvaček – Marie Rottrové.
			
vstupné zakoupené do 18.6. (NE) 530 Kč, 19.–20.6. (PO–ÚT) 570 Kč
24.6.
(SO) v 19:30 h Concentus Moraviae – Musica Florea, Marek Štryncl – kostel Nanebevzetí Panny
Marie Kyjov. Více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
vstupné 250 Kč/150 Kč
Připravujeme:
21.–22.7.
(PÁ–SO) Gastro festival – Festival zaměřený na speciality z oblasti gastro, s účastí delegací partnerských měst Kyjova. Součástí festivalu bude pódiový program.
vstup volný
11.–13.8.
(PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti			
vstup volný
13.8.
(NE) Tradiční dožínkový program
12.8.
(SO) v 18:00 h Žalmanův folkový Kyjov – letní kino. Program: XXI. ročníku: v 18:00 h Old Boys
Poutníci; v 18:45 h Sem Tam; v 19:35 h vítězové Folkového kvítku 2017; ve 20:10 h Zdravice zasloužilých matadorů; ve 20:40 h CM Jury Petrů; ve 21:30 h Vojta „Kiďák“ Tomáško; ve 22:10 h Žalman
& spol; ve 23:20 h Pozdní sběr.
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
17.9.
(NE) v 19:30 h Bedřich Smetana „Má vlast“ – v divadelním sále. Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín. Cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník.
			
vstupné v předprodeji 390 Kč; na místě 450 Kč

Kino Panorama

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

1.6.
1.6.
1.6.

(ČT) v 15:00 h Příšerky pod hladinou Španělsko*2D.......................................................110/RV 396 Kč
(ČT) v 17:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*2D...................................................................100/RV 360 Kč
(ČT) ve 20:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*2D.................................................. 120 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

2.6.
2.,3.6.
3.,10.6.
4.,22.6.
4.6.
4.6.
7.6.
7.6.
8.6.
8.,11.6.
9.6.
9.,15.6.
10.,16.6.
11.6.
11.,25.6.
14.6.
14.6.
15.,18.6.
16.6.
17.6.
17.6.
18.6.
18.6.
21.6.
21.6.
22.6.
23.6.
23.6.
24.6.
24.6.
25.6.
25.6.
28.6.
29.6.
29.,30.6.
30.6.

(PÁ) v 17:00 h Strážci Galaxie Vol. 2 USA*3D...................................................................130/RV 468 Kč
(PÁ,SO) ve 20:00 h Rychle a zběsile 8 USA......................................................................................... 110 Kč
(SO,SO) v 17:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*3D............................................. 140 Kč
(NE,ČT) v 17:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*2D............................................. 120 Kč
(NE) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D..............................................100/RV 360 Kč
(NE) ve 20:00 h Psí poslání USA...............................................................................................................90 Kč
(ST) v 15:30 h Příšerky pod hladinou Španělsko*2D..........................................................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Klient Írán/Francie.......................................................................................... 100/ČFK 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Příšerky pod hladinou Španělsko*3D.......................................................130/RV 468 Kč
(ČT,NE) ve 20:00 h Zabijáci z maloměsta Dánsko............................................................................ 100 Kč
(PÁ) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*3D...............................................130/RV 468 Kč
(PÁ,ČT) ve 20:00 h Wonder Woman USA*2D.................................................................................. 110 Kč
(SO,PÁ) ve 20:00 h Wonder Woman USA*3D................................................................................... 130 Kč
(NE) v 15:30 h Mimi šéf USA...................................................................................................110/RV 396 Kč
(NE,NE) v 17:30 h Špunti na vodě ČR.................................................................................................. 100 Kč
(ST) v 17:00 h Anton Srholec SK...............................................................................................................90 Kč
(ST) v 19:00 h Sibiřský deník Lotyšsko/Finsko/ČR........................................................... 100/ČFK 80 Kč
(ČT,NE) v 17:30 h Auta 3 USA*2D.........................................................................................120/RV 432 Kč
(PÁ) v 17:30 h Pobřežní hlídka USA..................................................................................................... 120 Kč
(SO) v 17:30 h Auta 3 USA*3D................................................................................................140/RV 504 Kč
(SO) ve 20:00 h Mumie USA*2D........................................................................................................... 130 Kč
(NE) v 15:30 h Příšerky pod hladinou Španělsko*2D.......................................................110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h Smrtihlav USA.............................................................................................................. 110 Kč
(ST) v 16:30 h Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje Francie..............................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Polina Francie......................................................................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) ve 20:00 h Transformers: Poslední rytíř USA*2D.................................................................. 130 Kč
(PÁ) v 17:00 h Transformers: Poslední rytíř USA*3D.................................................................... 150 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Pobřežní hlídka USA................................................................................................... 120 Kč
(SO) ve 20:00 h Mumie USA*3D........................................................................................................... 150 Kč
(SO) v 17:00 h Transformers: Poslední rytíř USA*2D.................................................................... 130 Kč
(NE) v 15:30 h Auta 3 USA*3D...............................................................................................140/RV 504 Kč
(NE) ve 20:00 h Transformers: Poslední rytíř USA*3D................................................................. 150 Kč
(ST) v 19:00 h Z Paříže do Paříže Francie/Kanada/ČR.................................................... 100/ČFK 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Já padouch 3 USA*2D...................................................................................120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Extrémní rychlost Francie................................................................................... 110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Já padouch 3 USA*3D....................................................................................140/RV 504 Kč

Městská knihovna

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

13.3.–31.7.

5.6.
14.6.
27.6.
28.6.

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

(PO–PO) POZOR: ZMĚNA TERMÍNU UZAVŘENÍ KNIHOVNY – Upozorňujeme čtenáře, že
knihovna bude uzavřena až do 31.7. (PO) z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy. Aktuální denní
tisk je 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.
(PO) v 9:00 h Za černými rytíři – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb a s MUDr. Petrem
Němcem. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Tantra a osvobození od tužeb – 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 OÚ Vlkoš.		
vstupné dobrovolné
(ÚT) Vyhodnocení 1. ročníku projektu Babička a dědeček do školky – Akce se koná v MŠ Střed
Kyjov. Pořádá Městská knihovna Kyjov.
(ST) Vyhodnocení 1. ročníku projektu Babička a dědeček do školky – Akce se koná v MŠ Dr. Joklíka Kyjov. Pořádá Městská knihovna Kyjov.

lečných veteránek, které mají zkušenosti z misí Armády České republiky ve Středoafrické republice,
Sieře Leone, Republice Kongo, Afghánistánu či Kosovu.

Železniční expozice Stavědlo

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

11.6.

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

16.6.

23.6.

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.
1.–8.6.
(ČT–PÁ) Výstava výtvarných prací dětí, které vznikly v rámci projektu „Děti dětem“ – pořádá
ředitelství ZŠS, PrŠ a DD Vřesovice, ředitelství ZUŠ Kyjov ve spolupráci s městem Kyjov. Vernisáž
výstavy proběhne 1.6. (ČT) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie.
13.6.–9.7.
(ÚT–NE) Portrétní fotografie „Osobnosti“ – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na výstavu, jejíž vernisáž se uskuteční 13.6. (ÚT) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie. Projekt OSOBNOSTI se zabývá
fotodokumentací, archivací a vystavováním portrétních fotografií významných osobností z řad umělců,
vědců, politiků, spisovatelů, hudebníků, dramatiků, válečných veteránů aj. z obcí, měst a regionů České
republiky popřípadě zahraničních osobností, kteří naši republiku navštívili a po nějakou dobu zde pracovali či jinak působili. Mezi portrétované budou patřit i dvě kyjovské osobnosti. Autorem výstavy je český
dokumentární fotograf, fotoreportér, kameraman a pedagog Otto Ballon Mierny. Zúčastnil se několika
misí OSN a NATO, nechyběl v Kosovu, Afghánistánu či Iráku. Byl při konfliktech v bývalé Jugoslávii, při
genocidě ve Rwandě, navštívil uprchlické tábory v Kongu a všude fotil.

Galerie Doma

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

10.6.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(SO) v 17:30 h Jakub Tajovský – kurátorka Barbora Lungová. Čerstvý absolvent ateliéru Malba III
FaVU VUT v Brně představí svoji diplomovou práci. Výstava potrvá do 4.7. (ÚT).

Čajovna & Galerie

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

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

(PÁ) ve 20:30 h Lomnický Sbor Disharmonických amatérů + Skip Wilkins – koncert 18. Hello
Jazz Weekendu – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Pěvecký sbor v Lomnici vznikl z letních
pěveckých jazzových kurzů pořádaných místními jazzovými nadšenci. Jedním z prvních lektorů na
tomto workshopu byl Skip Wilkins, který se sborem spolupracuje příležitostně dodnes. Pod jeho
vedením zazní vokální úpravy jazzových standardů.		
vstupné 100/70 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Vilém Spilka Quartet – Podvod – koncert 18. Hello Jazz Weekendu - v Pražirně
Kyjov, Komenskeho 1407/14. Brněnská kapela v obsazení Vilém Spilka – kytara, Radek Zapadlo
– saxofon, Vlastimil Trlo – kontrabas a Martin Kleibl – bicí představí na zahrádce Jančovky svoje
nejnovější album, na které nahrála několik písní Honzy Nedvěda přepracované do jazzového hávu.
					
vstupné 100/70 Kč

Pražírna Kyjov

3.6.
4.6.
9.6.
18.6.
29.6.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Side Effect – Side Effect je indie – popová kapela. Uslyšíte písničky z nového alba
The Way We Are v akustickém podání zpěvačky a kytaristky Evy Hrabalové a kytaristky a baskytaristky Jany Vaculíkové. V rámci večera vystoupí také Martin Hajný, který přednese básně ze své
připravované sbírky za doprovodu klasické kytary.		
vstupné symbolické
(NE) v 16:00 h Roční cestování Jižní Amerikou – Ivana Kučerová a Pavel Martínek Vás zvou na
návštěvu do svých vzpomínek.			
vstupné dobrovolné
(PÁ) ve 20:30 h Vagaband –Původně kapela z okolí Kyjova se znovu uskupila v okolí Valašského
Meziříčí. Z původního složení zůstal pouze Karel Jura (zpěv, kytara), kterého doplnili Jiří Pešek na
bicí a Martin Gerla na baskytaru. Na tomto koncertu budete moct slyšet rozšíření repertoáru o zpěv
Terezy Jurové, současné studentky JAMU v Brně.		
vstupné 80 Kč
(NE) ve 20:00 h Turné v hajzlu / C. D. Payne v ČR (v rámci LiStOVáNí) – Po loňském červnovém
turné s Robertem Fulghumem přiváží LiStOVáNí na šňůru po Česku další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu, C.D.Payna. Po představení bude všude autogramiáda C.D. Payna a samozřejmě
i možnost si knihu na místě koupit. Účinkují: Věra Hollá, Jiří Ressler a C.D. Payne. vstupné 250 Kč
(ČT) v 18:00 h Stand up / Slam Poetry / Autorské čtení – Jiří Charvát – Jiří je spisovatel, básník,
stand up komik a performer, pohotový improvizátor, mistr ve Slam poetry CZ, teoretik humoru
a knihomol.					
vstupné 130 Kč

Základní umělecká škola Kyjov

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

21.–23.6.
22.6.
22.–23.6.

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

(ST–PÁ) 14:00–17:00 Přijímací zkoušky do tanečního oboru – přijímací zkoušky budou probíhat
v tanečním sále ZUŠ Kyjov Urbanova 1402
(ČT) 13:00–17:00 Přijímací zkoušky do literárně-dramatického oboru – přijímací zkoušky budou probíhat v aule ZUŠ Kyjov
(ČT–PÁ) 13:00–17:00 Přijímací zkoušky do hudebních oborů – přijímací zkoušky budou probíhat v aule ZUŠ Kyjov

Gymnastický a taneční klub Kyjov z.s.

Kollárova 224, 697 01 Kyjov
gytakyjov@seznam.cz

3.6.
4.6.

Radniční galerie

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

3.–4.6.

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.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.

Vlastivědné muzeum Kyjov

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

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

tel.: 776 246 330 (Mgr. Marcela Zemánková)
www.gytakyjov.cz

(SO–NE) Mistrovství České republiky základního a kombinovaného programu moderní gymnastiky – místo konání: Sportcentrum Želva, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.
(SO) v 10:45 h Základní program
(NE) v 10:45 h Kombinovaný program

Sokolíček

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.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 červnu:
3.6.
(SO) 9:30–14:00 Uzavření Sokolíčku pro veřejnost – pro konání soukromé akce, děkujeme za pochopení
18.6.
(NE) 9:30–13:00 Uzavření Sokolíčku pro veřejnost – pro konání soukromé akce, děkujeme za pochopení

Vinotéka Régio/Lidová jizba

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

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.
19.–25.6.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánské speciality s jedinečnou chutí
Připravujeme na červenec:
17.–23.7.
(PO–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti

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.
5.6.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy „Ženy v misích AČR“ – Výstava fotografií a artefaktů našich vá-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@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. 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 červnu:
30.6.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelných degustací vín pod Kyjovskou radnicí Vám nabídneme průřez nabídky Slovácké galerie vín. Zkusíme vína
z mnoha koutů Slovácké vinařské podoblasti. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji od 14.6. (ST).
Akce v letní sezónu
1.5–30.9.
(PO–SO) Přes celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským pivovarem nabízíme chlazené
čepované pivo. Přijďte ochutnat Kyjovský ležák 12% nebo Kyjovský polotmavý Jantar 12,5%. Druh
čepovaného piva měníme dle momentální nabídky Kyjovského pivovaru.

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

16.–18.6.
(PÁ–NE) Jahody a rebarbora – neobvyklé úpravy
Připravujeme na červenec:
14.-17.7.
(PÁ–PO) Letní ovoce, těstoviny a zeleninové saláty i s masem a rybou
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

2.6.
16.6.
17.6.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) v 19:00 h CM Friška – na naší zahrádce		
vstupné 50 Kč
(PÁ) v 19:00 h Hodinový koncert Helemese Unplugged – po koncertu big after party s Jirkou
Hilčerem					
vstupné 50 Kč
(SO) S Kulkou na kole – Trasa 86 km, profil rovinatý, povrch převážně asfalt. Vhodný typ kola:
trekové. Detailní popis trasy na www.zahradkaukulky.cz (tipy na výlet). Sraz v 9:00 h na zahrádce
„U Kulky“. Pro přeživší polévka a pivo zdarma.

Odbor KČT Mapa Brno

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

6.6.
13.6.
20.6.
27.6.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Ostrožská Nová Ves – Uherské Hradiště – 10,1 km		
(ÚT) Koryčany – Cimburk – Koryčany – 9,9 km		
(ÚT) Blatnice pod sv. Antonínkem – Ostrožská Lhota – 6,4 km
(ÚT) Strážnice – Žerotín – Radějov – 7,7 km		

Život a zdraví, z. s.

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

tel.: 774 901 078

v 8:37 h, vlak. nádraží
v 9:10 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:37 h, vlak. nádraží
www.zivotazdravi.cz

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

Akce v červnu:
19.6.
(PO) v 18:00 h Přednáška „Po stopách apokalypsy“ – cestopis o Malé Asii v dobách biblických
– Přednáší Roman Mach, Ph.D., autor odborné publikace o Janově Apokalypse. Součástí přednášky
bude ochutnávka zdravých receptů. Budeme se na Vás těšit. Další informace na tel.: 774 901 078.

Jazyková škola Let´s speak

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

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 – momentálně přihlášeny 4 děti!). Hlavní vedoucí obou táborů: Mgr. Lenka Vymazalová, spolupráce: Sokol
Kyjov (Miroslav Vymazal), instruktorky: Lucie Kostihová, Klára Červinková Podrobnější informce a přihlášky na
vyžádání na e-mailové adrese: vymazalova.l@gmail.com.
cena obou táborů je 1 800 Kč/dítě
▶ Přijímáme přihlášky k výuce cizích jazyků na šk. rok 2017/2018. Otevřeny budou kurzy na doučování, rozšířenou
výuku i příprava na jazykové zkoušky od dětských úrovní po zkoušku FCE. Dále otvíráme kurzy pro dospělé – různých úrovní. Kontakt: Mgr. Eva Bartoníková, tel. 731 598 957, mail: bartonikovaeva@gmail.com.

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 červnu 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 skupinových i individuálních jazykových kurzů NEJEN
pro dospělé, ale TAKÉ pro děti.

Jazyková škola Smart English

Prázdninový kurz angličtiny Picnic

▶ Jazyková škola Smart English Vás zve na Picnic – pohodový prázdninový kurz angličtiny. Picnic 1 pro začátečníky
každou (ST) 19.7.–23.8., a Picnic 2 pro pokročilejší každý (ČT) 20.7.–24.8. Šest devadesátiminutových lekcí, během
nichž se nebudete nudit. Své místo na dece si můžete zajistit na webu www.smartenglish.cz, e-mailu
groups@smartenglish.cz a tel.: 777 292 796.					

Cestovní agentura Régio

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

tel.: 518 307 711 a 712
www.caregio.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
LETNÍ DOVOLENÁ S RÉGIEM
▶ Letní dovolená? Nejvyšší čas navštívit naši prodejnu. Letos je o dovolenou v destinacích, jako jsou Řecko, Španělsko, Itálie a Chorvatsko obrovský zájem. Naopak ceny dovolených v Turecku, Egyptě a Tunisu jsou lákavě nízké.
Nečekejte na nabídky last minute, kterých je letos do TOP destinací málo. Navštivte naši prodejnu CA Régio na
Palackého ulici v Kyjově.
▶ 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.
▶ Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do wellness v Kyjově v prostorách
penzionu Régio***. Garantujeme stejné ceny jako přímo u pořadatelské CK.

Aeroklub Kyjov

tel.: 518 612 060, 724 109 329

lkky@atlas.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.

Jóga v denním životě v Kyjově

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Kollárova 277, 697 01 Kyjov
groups@smartenglish.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

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
Akce v červnu:
19.6.
(PO) v 18:00 h Lekce zdarma k Mezinárodnímu dni jógy (21.6. ST) – ve cvičebně jógy Palackého 71 v Kyjově

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

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
primestskytabor@skautkyjov.cz

tel.: 604 993 498
www.skautkyjov.cz

▶ Během letošních prázdnin pořádáme 2 týdny příměstského tábora v termínech 14.–18.8. (PO–PÁ)
a 21. -25.8. (PO–PÁ). Na děti čekají zkušení vedoucí, pobyt v přírodě a nabitý program, zaměřený na zdravý životní styl.
Přihlašování již běží na webových stránkách: http://www.skautkyjov.cz/primestsky/.

Apoštolská církev Kyjov

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

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.
Akce v červnu:
23–25.6.
(PÁ–NE) Tatínci v akci – Víkend tatínků s dětmi v přírodě. Chcete-li zažít něco, na co budou děti
rády vzpomínat, přidejte se. Na tuto akci je nutná přihláška předem.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

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

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.: 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 cvičení na protahovacích strojích na stadionu.
▶ Červenec – prázdniny
Akce v červnu:
8.6.
(ČT) v 13:00 h Trénink paměti – Zdeněk Choura
12.6.
(PO) Zájezd do termálů Čalovo – info v kanceláři
26.–28.6.
(PO–ST) Smraďavka, rekreační pobyt – přihlášky v kanceláři

tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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, 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 de-

mence, 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.
Akce:
17.6.
(SO) ve 14:00 h Podpůrná skupina – pro rodiče a další blízké osoby lidí s duševním onemocněním.
Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan, tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz
24.6.
(SO) v 10:00 h Tenisový turnaj
12.8.
(SO) ve 12:00 h Den otevřených dveří

Agentura pro občany

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.cz

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

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

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 607 028 599

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
petra.hradilova@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 červnu:
1.6.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – batikování
15.6.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – táborák, opékání špekáčků
29.6.
(ČT) Klubový parlament – zjišťování potřeb klientů
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma potřeby mladých.

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
▶ Pondělní KMK se bude otvírat pouze dle telefonické domluvy, klidně i v daný den.
1.6.
(ČT) Roztancovaný den dětí
5.6.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
6.6.
(ÚT) Horkovzdušný balón
8.6.
(ČT) Náladoví panáčci
12.6.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
13.6.
(ÚT) Chobotnice
15.6.
(ČT) Přání ke dni otců
19.6.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
20.6.
(ÚT) Vějíře
22.6.
(ČT) Korkové lodičky
26.6.
(PO) Hraní a povídání – dle telefonické domluvy
27.6.
(ÚT) Malá mořská panna
29.6.
(ČT) Rozloučení před prázdninami
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz. Změny v programu vyhrazeny!

Centrum pro rodinu Kyjov

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

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

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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

