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.
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.
▶ 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.

▶ Zážitkový areál Bukovanský mlýn*** Vás v červenci a srpnu zve na návštěvu! Dobré jídlo, pivo, víno
a skvělá zábava pro celou rodinu po celý den!
▶ 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. Výborná kozí zmrzlina.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – Mlynářská dvanáctka – nefiltrovaný ležák vařený pro
mlýn (denně od 10:00 h). V přízemí mlýna prodej zmrzliny, pecáků, patentů.
Aktivní léto na mlýně:
▶ Oblečte se do kroje! – přijďte si své ratolesti obléct do krojů, budete mít krásnou vzpomínku.
V krbovně mlýna každý den 10:00–18:00.
▶ Prohlídky mlýna jsou možné denně v čase 10:00–18:00. V přízemí mlýna každodenní degustace
vín, prodej upomínkových předmětů, dárků, lidových výrobků, kopečkové zmrzliny, čerstvých pecáků
a patentů.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
▶ Zveme Vás na naši zbrusu novou expozici slovácké kuchyně 1.pol. 20 stol. Přeneste se s námi do
prostředí, ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Projížďky na ponících denně: ve všední dny 17:00–18:30, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky
pro malé i větší děti.
▶ Výběhy s ovcemi a kozičkami – kontaktní výběh s možností krmení
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma – potěší Vaše chodidla
▶ Minigolf pro celou rodinu denně – 18 drah v krásném prostředí
▶ Lukostřelba pro veřejnost SO a NE 13:00–18:00.
▶ Večerní promítání na mlýn (ST po setmění, cca od 21:00 h).
▶ Lidoví výrobci – předvádění řemesel (každou NE od 13:00 h).
▶ Otevřená Rotunda – prohlídky vinotéky se sklepením a degustace moravských vín s možností
nákupu (NE od 20:00 h). Nutná rezervace předem.

Loutkové divadlo Kašpárek
areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)
www.kasparek.webzdarma.cz

13.8.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

▶ Příměstský tábor 21.–25.8. (PO–PÁ). Více zde:
http://radovanky8.webnode.cz/news/primestsky-tabor-2017/.

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

11.8.

26.8.
tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

(PÁ) ve 20:00 h Srpnová bigbítová noc – na malém hřišti, hraje skupina VSP Band,
pořádá Obec Bukovany				
vstupné 80 Kč

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

tel.: 606 346 949

(SO) ve 20:00 h Taneční zábava se skupinou Generace – na malém hřišti

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

(SO) v 13:00 h Turnaj v pétanque – na travnatém hřišti „B“, pořádá Orel jednota Hovorany
(SO) Ukončení prázdnin – v areálu u rybníka, pořádá TJ Sokol Hovorany, motorkářská parta HOSAKO, TJ vodní a lyžařské turistiky
(SO) ve 20:00 h Kácení máje – v areálu hasičské zbrojnice, pořádá SDH Hovorany

6.8.

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

12.8.

(PÁ–SO) Zvěřinové speciality – na Oboře. Pořádá MS Vlast Ježov. Jídla budou vydávána od 11:00 h do vyprodání. 26.8. (SO) taneční zábava s VSP bandem. Těší se na Vás
myslivci z Ježova.

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

5.8.

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc s dechovou kapelou Ištvánci – na Výletišti ve Hlůšku, připraven je Letní bar s občerstvením, bohatá tombola, grilované speciality.

Lovčice
Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

12.8.

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO) ve 20:00 h Koncert skupiny Generace – v areálu malého hřiště u lesa

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

2.8.

kultura@milotice.cz

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) Dožínkové střílení o pohár MS Habřina – v mysliveckém areálu Ve žlebech.
Broková střelecká soutěž jednotlivců na 2 x 25 asfaltových terčů. 8:00–9:00 prezence,
v 9:00 h začátek soutěže. Trénink 11.8. (PÁ) v 16:30 h. Soutěž je sponzorována cenami,
připraveno bohaté občerstvení. Na všechny střelce a jejich příznivce se těší MS Habřina
Nechvalín.

Nenkovice
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

18.–20.8.
18.8.
19.8.
20.8.
19.–20.8.

(PÁ–NE) Krojované hody
(PÁ) v 18:00 h stavění máje, ve 20:00 h diskotéka, hraje DJ LUKE
(SO) ve 14:00 h krojovaný průvod obcí s povolováním hodů, ve 20:00 h zábava, hraje
DH Hradčovjanka
(NE) odpoledne fotbalové utkání, kulturní program
(SO–NE) 14:00–18:00 stálá expozice Jano Kőhlera v galerii

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

(ST) v 15:00 h O zlaté jabloni – na hospodářském nádvoří SZ Milotice, pohádka se
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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 Francisku. 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.

Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

19.8.

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

(SO) v 18:00 h XI. ročník Zarážání hory – Slavnost dle staré tradice k ukončení prací
ve vinicích, zvolení hotařů, čtení artikulí za zpěvu lidových písní. Bude bufet, grilování
a vinotéka. Koná se za každého počasí pod velkým stanem. Od 20:00 h zábava s Dolinečkou. Kontakt: 606 231 642 (Bohumil Vardan).

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

25.–27.8.
25.8.
26.8.

27.8.
25.–27.8.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(PÁ–NE) Vracov 50 let městem
(PÁ) v 18:00 h Komponovaný pořad k výročí Vracova, ve 20:00 h Koncert Petra Koláře,
ve 22:00 h Koncert vracovských kapel
(SO) Tradiční dožínky s otevřenými sklepy – v 15:00 h odchod průvodu k radnici,
v 15:15 h zvykosloví dožínek u radnice, v 16:15 odchod průvodu do Baráků, v 16:45 h
vystoupení vracovských souborů, v 19:00 h zábava s DH Gloria. Chybět nebude stánkový prodej rukodělných výrobků, koláčů, medu, bylinek, občerstvení, atrakce a dílničky pro děti.
(NE) 14:00–17:00 „Dojéla k nám púť“ – Odpoledne pro rodiny s dětmi, kde nebude
chybět dobový dřevěný kolotoč, střelnice, mořská panna, věštkyně, kočovné divadlo,
občerstvení a spousta zábavy. Vše se odehraje na prostranství naproti radnice.
(PÁ–NE) 14:00–17:00 Výstava obrazů Miroslavy Měchurové a dožínkových vazeb Přemysla Michala – v budově bývalé ZŠ na náměstí Míru

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

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

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

Milotice
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

4.8.

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

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

TJ Družba Bukovany, ročník 1967
19.8.

26.8.

25.–26.8.

ART muzeum legend – otevírací doba: červenec–srpen (ÚT–NE) 11:00–17:00.
▶ Červenec–srpen: Venkovní výstava „Objekty ze slámy“ (LANDART 2017) – J. Tauber, Ústav nábytku, designu a bydlení, MENDELU Brno.
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.
24.7.–4.8.
(PO–PÁ) Letní tvořivé dílny s Lenkou Jurečkovou pro děti (rezervace předem nutná)
5.8.
(SO) Oslava dávných časů – 10:00–12:00 bleší trh, odpoledne: dílny – mletí obilí na
kamenném mlýnku, výroba papíru, slaměná dílna. Návštěva z Daruvaru (Chorvatsko).
Kulturní program.

Bukovany 71, 696 31 Bukovany

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

19.8.

Bukovany

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

(NE) v 16:00 h Pohádka „O princezně Elišce“ – v divadélku v areálu zámku. Loutkové divadlo Kašpárek sehraje při příležitosti Bzenecké pouti premiéru pohádky. vstupné dobrovolné

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury,
masáže šíje i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
vstup volný
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Spolehlivý návod pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Zúčastněte se pestrého programu přednášek, písniček a zkušeností, zakončeného zdravým obědem. Odpoledne je možnost společné procházky v přírodě a posezení s tématy
Knihy knih a zdravým pohoštěním. Pro potřebné je zajištěn odvoz. 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. 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 Light – Přírodní procedury a poradenství zdravého životního stylu s MUDr. Jochenem
Hawlitschekem, MPH, BA a dalšími odborníky
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice – penzion Spokojené stáří Pozlovice. Pro spolupracovníky klubů
zdraví sleva na 1 080 Kč. Přihlášky: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771, www.zdraviarodina.cz
				
cena 2 500 Kč
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů a přírodních procedur
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí v Luhačovicích vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Některé obory jsou akreditovány Ministerstvem školství ČR,
jiné mezinárodním programem LIGHT. 1. konzultace: 21.–24.9. (ČT–NE); 2. konzultace
26.–29.10. (ČT–NE), 3. kon. 16.–19.11. (ČT–NE); 4. 24.–26.11. (PÁ–NE); 5. 14.–17.12. (ČT–NE);
6. 18.21.1.2018 (ČT–NE); 7. 15.–18.2. (ČT–NE); 8. 15.–18.3. (ČT–NE); 9. 12.–15.4. (ČT–NE); 10.
10.–13.5. (ČT–NE); 11. 14.–17.6. (ČT–NE). Vyučované obory: masáže, vodoléčby, cvičitel zdravotní
TV, kuchař rac. stravy, prevence nemocí, Bible, ekozemědělství atd.
Kurzy celostního zdraví
▶ Kurzy zdravé výživy a racionálního vaření; kurzy zdravotní TV, přírodních procedur a léčeb. prostředků; kurz šťastné manželství a harmonická rodina; programy pro MŠ, ZŠ i SŠ s prevencí závislostí;
kurz soběstačného života a ekozemědělství; světem Bible – stručný obrazový seminář základních témat Knihy knih; studium knih Daniel a Zjevení. Info na tel.: 732 267 771.

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.

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 inventáře zámku a zámecké vily, pohyblivé modely vodních
a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice, věžních hodin. Expozice napoleonská, numismatická, archeologická, etnografická, keramická, přírodovědná.
Výstavy v muzeu:
21.7.–27.8. (PÁ–NE) Ruční práce našich babiček a prababiček
5.9.–31.10. (ÚT–ÚT) Výstava k 50. výročí úmrtí Františka Machníka – F. Machník (1886– 1967),
ministr národní obrany 1935–1938 a vlastenec
7.10.
(SO) v 15:00 h Komentovaná prohlídka výstavy – v muzeu a následně promítání fotografií, beseda a vzpomínky vnoučat Františka Machníka v kavárně KD ve Ždánicích
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
16.7.–17.9. (NE–NE) Jaroslav Jurčák „Život a dílo“ – Výstava významného slováckého sochaře k jeho nedožitým 80. narozeninám. J. Jurčák byl autorem nejen monumentálních
sochařských realizací ve veřejném prostoru, ale také tvůrcem medailí plaket a drobné
komorní plastiky.

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

26.–27.8.
26.8.
27.8.

Žeravice

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO–NE) Tradiční hody s věncem a káčery – po oba dny hrají Sobuláci
(SO) ve 20:00 h předhodová taneční zábava v sokolovně
(NE) dopoledne mše svatá v kostele, pak povolení hodů před OÚ, ve 14:00 h průvod obcí
pro stárky, pak program za sokolovnou, ve 20:00 h taneční krojovaná zábava v sokolovně

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
8. 9. a 6.10. (PÁ) 07.00 – 15.00 FARMÁŘSKÉ TRHY

vstup zdarma

8. 9.

(PÁ) 15.00

ŘEMESLA NA KYJOVSKU
vstup volný
Možnost ochutnání tradičních lidových jídel, vín a burčáků.

12. 9.

(ÚT) 19.00

DH MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH

a okolí

SRPEN 2017

150 Kč

17.9.
(NE) 19.30, divadelní sál MÁ VLAST - BEDŘICH SMETENA
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Petr Chromčák. Cyklus symfonických
básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník.
460 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě
5. 10.
(ČT) 19.00, divadelní sál PETR KOLÁŘ - TOUR 2017 „JEDNOU NEBE ZAVOLÁ“
Několikanásobný Stříbrný slavík Petr Kolář zavítá spolu s doprovodnou skupinou do Kyjova
v rámci turné „Jednou nebe zavolá“. Můžete se těšit na komorní akustický koncert, kde
kromě osvědčených hitů Jednou nebe zavolá, Den, kdy se vrátí láska či snad nejznámější
Ještě, že Tě lásko mám… zazní i písničky jeho kolegů i písně méně známé, průřezově z celé
jeho tvorby.
10. 10.

(ÚT) 19.00

DH MORAVANKA

150 Kč

19. 10.
(ČT) 19.00
MANDARÍNKOVÝ POKOJ
Po velkém loňském úspěchu si kyjovské publikum vyžádalo znovu uvedení této komedie,
která je plná francouzského humoru a šarmu a nabízí zajímavé příběhy lidí v pěti vtipných
jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním zakončením. Čtyři herci se v nich
převtělují do více postav, prožívají více osudů. Vše se odehrává v malém pařížském hotýlku
a v záhadném pokoji, nazvaném mandarinkový, který má vlastní příběh. Mandarinkový
pokoj dává prostor režisérovi i hercům využít divadelní „řemeslo" v nejlepším slova smyslu.
Všichni herci mají mnoho převleků a odvádějí bravurní herecký koncert! Herecky náročné
dílko je podané s lehkostí a humorem.
Hrají: MAROŠ KRAMÁR, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková
14. 11.

(ÚT) 19.00

DH SVATOBOŘÁCI

150 Kč

22. 11.
(ST) 19.00, divadelní sál  MICHAL HORÁČEK „NA CESTĚ“
		
ANEB PETR HAPKA ŽIJE !!!
Textař, básník a producent Michal Horáček přichází s dalším koncertním projektem. Ten
mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem
Petrem Hapkou. Pořadem provází sám Michal Horáček, který si ke spolupráci pozval tři
interprety - jsou jimi Ondřej Ruml, Lenka Nová a František Segrado, doprovázení pětičlenným orchestrem instrumentalistů-sólistů ve složení Petr Malásek (klavír), Josef Štěpánek
(kytary), Jan Tengler (kontrabas), Petra Malíšková (violoncello) a vždy jeden ze čtveřice špičkových českých bubeníků Bady Zbořil, Miloš Dvořáček, Dano Šoltis či Jiří Slavíček.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
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
PO-PÁ 09.00-17.00, SO-NE 09.00-15.00
tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE:		
www.ticketportal.cz

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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - září 2017 je 14.8. (PO).
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KAM V KYJOVĚ

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

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

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

zpěvy, strašidelnými příšerami a humorem pro malé i velké. Hraje Kočovná divadelní
společnost z Krnova.
(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy Na zámecké – v galerii Penzionu u zámku, výstava
obrazů Zdeňky Turkové
(NE) v 16:00 h Dožínky – začátek průvodu na zámek v 15:30 od křížku na Vrchním
Konci, v 16:00 h program na hospodářském nádvoří SZ Milotice. V případě nepříznivého počasí se průvod nekoná, program proběhne od 16:00 h v KD.
		
vstupné 100 Kč, krojovaní a děti do 15ti let zdarma

R

Klub maminek Kyjov

Areál Bukovanský mlýn

ZD
A

– parkoviště za KD. Doporučujeme uzavření připojištění u pojišťovny. Přihlášky v kanceláři ZO ČZS Kyjov v (ÚT) a (PÁ) 8:00–16:30. Odjezd z koupaliště v 18:00 h.

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

Významné akce v Kyjově
11.–13.8.

XXI. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

(PÁ–NE) XXI. Kyjovské letní slavnosti

PÁTEK 11.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
18:30–21:00 Pocta Waldemaru Matuškovi & Cover Show band
21:00–21:30 Ohňová show
21:45–23:15 So Fine – koncert rock&popového bandu s repertoárem toho nejlepšího z angloamerické hudby od 60. let až po současnost
SOBOTA 12.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
9:00–17:00
Lidový jarmark (náměstí) – ukázky lidových řemesel, předvádění výroby, dobové kolotoče
9:00–17:00 Komerční jarmark (náměstí a přilehlé ulice) – prodej zboží všeho druhu
11:00–11:15 Žonglérské vystoupení (+ workshop pro děti)
11:25–11:40 Pozdrav Kašpárka v rohlíku revirvál
11:45–12:15 Vystoupení Biketrialu Kyjov
12:30–12:45 Pozdrav Kašpárka v rohlíku revirvál
13:00–13:30 Vystoupení Parkour.cz (do 14:00 h workshop pro děti a mládež)
13:40–14:00 Beatboxové vystoupení - CAGI (mistr České republiky v beatboxu)
14:15–14:45 Fantastická osmička – dívčí kapela z Kostelce
15:00–15:45 Kampanela – pěvecký sbor
16:15–17:30 Jana Vaculíková&band – herečka, zpěvačka a šansoniérka Jana Vaculíková se vrací se
svými hity a s ochutnávkou písní z nově připravovaného alba
18:00 – 20:30 Showband – aktuální hity i písně z let minulých světové i české pop-music ve stylových
kostýmech
21:00 – 23:00 Ukulele Troublemakers – známý recesistický rockový soubor hrající tradiční hity v netradičním provedení
Doprovodný program:
14:00–23:00 11. ročník Galerie rulandských vín v ČR – pořádá Cech kyjovských vinařů ve sportovní
hale Klvaňova gymnázia (vchod z ul. Komenského). Soutěžní přehlídka těch nejlepších
Rulandských bílých, šedých, modrých a Chardonnay nejen z ČR, ale i ze zahraničí.
Akce je pořádána v rámci Kyjovských letních slavností (folklorní vystoupení, jarmark,
atd.). K poslechu hraje CM.
18:00
Žalmanův folkový Kyjov – 21. ročník (letní kino) Žalman & spol. Program: v 18:00 h
Old Boys Poutníci; v 18:45 h Sem Tam; v 19:35 h Vítězové Folkového Kvítku 2017;
v 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. Jako host festivalu
vystoupí skupina Neřež.
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
NEDĚLE 13.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
9:00–17:00
Lidový jarmark (náměstí) – ukázky lidových řemesel, předvádění výroby, dobové kolotoče
9:00–17:00 Komerční jarmark (náměstí a přilehlé ulice) – prodej zboží všeho druhu
9:00–9:25
Kyjovánek – dětský folklorní soubor
9:30–9:50
Vyslůžilci – folklorní soubor
10:00–10:30 Tetky – ženský pěvecký sbor
10:40–11:00 Přípravka Slováckého souboru Kyjov
11:10–11:55 Kyjovánek – dětský folklorní soubor
13:00–15:30 Stužka – k poslechu hraje CM
14:00
Krojovaný dožínkový průvod – vyjde od hospody U Jančů ulicí Nětčickou, Dvořákovou,
pro hospodáře na ulici Urbanovu a poté se průvod vydá na náměstí, předpokládaný
příchod průvodu na náměstí je v 15:30 h. Dožínkové veselí vyvrcholí po průvodu programem před radnicí v podání Slováckého souboru Kyjov. Do 22:00 h bude hrát DH
Žadovjáci.
Během dopoledne před Domem kultury dětské folklorní hry.
09:30
Mariánská pouť – poutní průvody vyjdou z Boršova a Sobůlek
10:15
Přivítání průvodů před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
10:30
Slavnostní poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Po oba dny budou pouťové atrakce před kinem Panorama.
DOPROVODNÉ VÝSTAVY
▶ (PÁ) 10:00–12:00, 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00 Výstava fotografií Radka Severy „Kouzelná
krajina Slovácka“ v Radniční galerii, kde výstava probíhá 13.7.–31.8. (ČT–ČT).
▶ (PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (SO,NE) 12:30–16:30 Výstava „Nositelé tradic“ ve Vlastivědném
muzeu (nová budova a budova zámečku) – Na výstavě je prezentována práce všech 24 dosavadních
držitelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel
tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje. V rámci výstavy bude také připravena předváděcí
akce vybraných řemesel, která bude součástí jarmarku při Kyjovských letních slavnostech na náměstí,
kde si návštěvníci budou moci řadu z prezentovaných technik také vyzkoušet. Výstava probíhá 2.7.–
13.9. (NE–ST).
▶ (SO) 8:00–20:00 a (NE) 8:00–17:00 „3. Oblastní a 13. Okresní výstava zvířat mladých chovatelů
s mezinárodní účastí“ spojená s místní výstavou králíků, holubů, drůbeže a exotů. Pořádá Český svaz
chovatelů Kyjov a Okresní komise pro práci s mládeží na Palackého ulici – v areálu naproti Vlastivědného muzea. Expozice kyjovských včelařů, myslivců a kalifornských žížal. Možnost projížděk
dětí na ponících. Novinka: (SO) ve 14:00 h a (NE) v 9:30 h ukázka králičího hopu. 13.8. (NE) ve
14:30 h vystoupí mažoretky ze Ždánic, v 16:00 h proběhne slavnostní předávání cen, pohárů a medailí.
Více informací: tel.: 604 567 158 (Jiří Rovenský), e-mail: rocschkyjov@centrum.cz.
▶ Otevírací doby se týkají pouze KLS 11.–13. 8. (SO–NE).

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 Facebooku: Informační centrum města Kyjova.
vstupy na všechny akce zdarma
31.7.

PROHLÍDKY KYJOVA S PRŮVODCEM

(PO) v 10:00 h 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) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, kde se dozvíte
zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období funkcionalismu.
Start prohlídek: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace a rezervace na
tel.: 518 323 484, info@mukyjov.cz.				
vstupné zdarma
3.–4.8.
25.8.

27.8.

3.9.

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

VI. SETKÁNÍ ŽENSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

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

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

5.8.

(SO) v 17:00 h Folklorní zastavení před radnicí – hraje CM Stužka, součástí taneční
vstup Slováckého souboru Kyjov
5.8.
(SO) v 19:00 h Letní šrumec pod kaštany – za DK. Další z oblíbeného cyklu besed
u cimbálu pod širým nebem v rámci Kyjovského kulturního léta. Hraje CM. Ke zpříjemnění atmosféry připraven bar „U cifrujícího srdéčka“.
11.–13.8.
(PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti – více v sekci Významné akce v Kyjově
18.8.
(PÁ) Turbo – na letním kině koncert kapely
20.8.
(NE) v 16:00 h Bigbity rock – Kostelecká zábavová kapela – podium před radnicí
25.8.
(PÁ) v 17:00 h Návrat z Kyjova – před radnicí. Koncert kyjovské skupiny pro veřejnost.
Koncert se uskuteční pouze za příznivého počasí.
26.8.
(SO) Rozloučení s prázdninami – program pro děti před radnicí
vstup volný
26.8.
(SO) v 19:00 h Letní šrumec pod kaštany – za DK. Další z oblíbeného cyklu besed
u cimbálu pod širým nebem v rámci Kyjovského kulturního léta. Hraje CM. Ke zpříjemnění atmosféry připraven bar „U cifrujícího srdéčka“.
Připravujeme:
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 460 Kč; na místě 490 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

dnes. Láska k focení krajiny, živé přírody stále převažuje, ale není mu cizí ani fotografie
reportážní či dokument. Radek Severa je členem fotoskupiny Kontakt Hodonín a je
jedním z autorů fotografií kalendáře města Kyjov na rok 2018.

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

2.8.
(ST) v 17:30 h Já padouch 3 USA*2D......................................................110 Kč/RV 396 Kč
2.8.
(ST) ve 20:00 h Valerian a město tisíce planet USA *2D..........................................120 Kč
3.8.
(ČT) v 17:30 h Auta 3 USA.........................................................................100 Kč/RV 360 Kč
3.8.
(ČT) ve 20:00 h Valerian a město tisíce planet USA *3D.........................................130 Kč
4.8.
(PÁ) v 17:30 h Spider-man: Homecoming USA *2D.........................110 Kč/RV 396 Kč
4.8.
(PÁ) ve 21:00 h Logan: Wolverine USA *LK.................................................................80 Kč
5.8.
(SO) v 17:30 h Spider-man: Homecoming USA *3D.........................130 Kč/RV 468 Kč
5.8.
(SO) ve 21:00 h Špunti na vodě ČR *LK..........................................................................80 Kč
6.8.
(NE) v 18:00 h Já padouch 3 USA*3D.....................................................130 Kč/RV 468 Kč
6.8.
(NE) ve 21:00 h Ghost in the shell USA *LK.................................................................80 Kč
16.,18.,23.8. (ST,PÁ,ST) v 17:30 h Emoji ve filmu USA *2D.....................................120 Kč/RV 432 Kč
17.,20.,24.8. (ČT,NE,ČT) v 17:30 h Emoji ve filmu USA *3D...................................140 Kč/RV 504 Kč
16.,17.,18.8. (ST,ČT,PÁ) ve 20:00 h Annabelle 2: Zrození zla USA ..............................................110 Kč
19.8.
(SO) v 17:30 h Annabelle 2: Zrození zla USA ............................................................110 Kč
19.8.
(SO) ve 20:30 h Zootropolis: Město zvířat USA *LK .................................................80 Kč
20.8.
(NE) ve 20:30 h Zahradnictví: Rodinný přítel ČR *LK..............................................80 Kč
23.,24.8.
(ST,ČT) ve 20:00 h Baby driver USA..............................................................................110 Kč
25.8.
(PÁ) v 17:30 h Baby driver USA......................................................................................110 Kč
25.8.
(PÁ) ve 20:30 h Kráska a zvíře USA *LK........................................................................80 Kč
26.,27.8.
(SO,NE) v 17:30 h Po strništi bos ČR.............................................................................130 Kč
26.8.
(SO) ve 20:30 h Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti USA *LK.........80 Kč
27.8.
(NE) ve 20:30 h Všechno nebo nic ČR *LK...................................................................80 Kč
30.8.
(ST) v 17:30 h Já padouch 3 USA*2D......................................................110 Kč/RV 396 Kč
30.,31.8.
(ST,ČT) ve 20:00 h Barry Seal: Nebeský gauner USA ..............................................120 Kč
31.8.
(ČT) v 17:30 h Hurvínek a kouzelné muzeum ČR *2D ....................120 Kč/RV 432 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | 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).

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

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

7.8.
(PO) v 9:00 h Půjčování knih – v Centru sociálních služeb Kyjov, jídelna CSS Kyjov
Upozornění pro čtenáře a uživatele knihovny:
▶ Od 1.8. (ÚT) bude knihovna již otevřena, ale pouze oddělení pro dospělé (9:00–17:00) a studovnačítárna (8:00–17:00).

Vlastivědné muzeum Kyjov

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

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

Kino Panorama

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba červenec–srpen: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
2.7.–13.9.
(NE–ST) Výstava Nositelé tradic – v nové budově muzea budou představeny práce
významných řemeslníků z Jihomoravského kraje. V době Kyjovských letních slavností
Vlastivědné muzeum Kyjov (zámeček + nová budova) otevřeno: (SO,NE) 12:30–16:30.
12.–13.8.
(SO–NE) Předváděcí akce vybraných oceněných řemeslníků – prezentovaných na
výstavě „Nositelé tradic“. Doprovodný program jako součást jarmarku při Kyjovských
letních slavnostech.

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

Radniční galerie

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.
13.7.–31.8. (ČT–ČT) Výstava fotografií Radka Severy „Kouzelná krajina Slovácka“ – Město
Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do Radniční galerie na výstavu, jejíž vernisáž proběhne
13.7. (ČT) v 17:00 h v prostorách galerie a vystavené fotografie budou ke zhlédnutí až
do 31.8. (ČT). Součástí vernisáže bude také představení kalendáře na rok 2018 a nového propagačního materiálu, jejichž tématem je právě úchvatná krajina Moravského
Toskánska. Autor vystavených fotografií se již od dětství zajímá o myslivost a přírodu,
k nimž ho přivedl jeho otec. V roce 1985 si koupil první fotoaparát Praktiku MTL5
a to rozhodlo mezi zbraní a fotoaparátem. O fotografii se však začal vážněji zajímat až
v roce 1997 poté, co poslal několik svých fotografií do fotografických soutěží a v roce
1999 získal 2. cenu v časopise Photo Life v kategorii příroda a krajina. Dále následovaly
4 první, 5 druhých míst, ale i cena za nejlepší černobílé fotografie. V rámci sjezdu Svazu
českých fotografů 2014 mu byl předán titul Mistr SČF a různá ocenění sbírá autor dovydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

20.8.

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

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

1.8.
8.8.
15.8.
22.8.
29.8.

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

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 srpnu:
5.8.
(SO) v 15:30 h Bublinový den – Děti se můžou těšit na různé soutěže, tancování, hudbu, spousty tvarovacích balónků a bubliny. Přijďte si za námi pořádně zabublinovat, ať
to stojí za to!
vstupné na akci: 80 Kč/dítě, vstupné na akci a hraní v Sokolíčku: 150 Kč/dítě

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.
14.–20.8.
(PO–NE) Ochutnávka vinného moštu
Připravujeme na září:
18.–24.9.
(PO–NE) Ochutnávka burčáku

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–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 srpnu:
25.8.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí se Vám představí vinařství Broňka Grmolce
z Hovoran. Přijďte ochutnat vskutku povedené šarže z ročníku 2016. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 9.8. (ST).
Akce v letní sezóně:
1.5.–30.9.
(PO–SO) Po 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.: 774 901 078

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

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
▶ 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.

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

11.–13.8.

(PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti – ke kyjovským slavnostem patří i kyjovské pivo.
Můžete jej ochutnat na náměstí na travnaté ploše před MKS během celých slavností.
18.–20.8.
(PÁ–NE) Grilování a letní smoothies
Připravujeme na září:
22.–24.9.
(PÁ–NE) Houby a brambory jaké jste ještě nejedli

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

28.8.

(PO) Předzápis do zimního semestru – ve 2. patře na KD. Můžete se přihlásit také
ONLINE nebo na tel.: 603 281 237.
▶ Otevřen zápis na příměstský jazykový tábor pro děti. Termín 7.–11.8. (PO–PÁ) pro děti 5–8 let.
Omezený počet míst!
▶ Otevíráme individuální i skupinové kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny ve všech jazykových úrovních.

Jazyková škola Smart English
tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

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.
cena 1 490 Kč
Zápis do kurzů angličtiny na rok 2017/2018
▶ Potřebujete se domluvit anglicky? Chcete podpořit jazykovou vybavenost svých dětí? Přijďte k nám!
Jazyková škola Smart English se specializuje na výuku angličtiny pro dospělé i děti od 3 let výše. Nabízíme výuku pro všechny úrovně. Máme vynikající lektory, na jejichž hodinách se nebudete nudit!
Kontaktovat nás můžete přes web: www.smartenglish.cz, mailem na adrese: groups@smartenglish.cz,
nebo telefonicky na čísle: 777 292 796. Zápis začíná 1.7. (SO) a pokračuje až do konce prázdnin.

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
▶ Nemáte ještě zajištěnou dovolenou a chcete vycestovat na poslední chvíli? Přijďte do naší prodejny, pomůžeme Vám s výběrem dovolené nebo navštivte náš web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku zájezdů LAST MINUTE a můžete provést rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho domova.
▶ Prodáváme vlakové a autobusové vnitrostátní i mezinárodní jízdenky REGIOJET, procestujte
s námi léto!
▶ 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. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
▶ Prodej a výdej lístků přes vstupenkový portál TicketArt (koncerty, muzikály, divadla, …)

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329

lkky@atlas.cz

www.ak-kyjov.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
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/.
7.–12.8.
(PO–SO) Příměstský tábor obce Kostelec – pro děti ve věku 6–11 let. Zajištěn teplý
oběd a pitný režim. Kontakt: Mgr. Jan Polášek, tel.: 734 640 006.
cena 1 000 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Svépomocná skupina pro pečující. Pravidelná (jednou za 14 dní) setkání, na kterých mohou pečující získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe
a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život
s člověkem postiženým demencí. Setkání trvají obvykle dvě hodiny. Aktuální termíny najdete na
www.fenix-centrum.cz nebo naší FB stránce. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanova@fenix-centrum.cz.
▶ Sociální rehabilitace. Nabízíme pomoc a podporu při péči o vlastní osobu, budování vztahů, péči
o domácnost, zacházení s penězi, kontaktu s úřady, kontaktu se společností, rozvoji samostatnosti,
doprovázení k zaměstnání, podávání informací, výběru vhodných služeb. Registrovaná sociální služba
je určena lidem s duševními obtížemi, převážně z okruhu psychóz, kteří dovršili 18 let. Bližší informace: Mgr. 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 v srpnu:
12.8.
(SO) 12:00–17:00 Den otevřených dveří – Přijďte se k nám podívat a nahlédnout za
dveře života duševně nemocných a zároveň vyzkoušet některou z aktivizačních technik. Doprovodný program: Výstava veteránů. Výstava obrazů našich uživatelů. Bleší
trh.

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

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

Kollárova 277, 697 01 Kyjov
groups@smartenglish.cz

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

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

Jazyková škola Kyjov

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

v 8:53 h, bus
v 9:11 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 9:11 h, bus

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

Sokolíček

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Osvětimany – Labuty – 4,5 km			
(ÚT) Lovčice – Ždánice – 6 km			
(ÚT) Salaš – Velehrad – 7 km		
(ÚT) Rohatec zastávka – přístaviště – Hodonín – 8,4 km
(ÚT) Lovčice – rozcestí Vlčí jáma – Bukovany – 5,3 km

▶ 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.

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

Akce:
6.8.
(NE) v 10:00 h Letniční bohoslužba – Obecní dům Kyjov-Nětčice
18.–20.8.
(PÁ–NE) Minitábor – víkend v přírodě u Dyje, pod stanem, pro rodiče s dětmi, či jen děti
26.8.
(SO) Výlet – pro rodiny či jednotlivce, Strážnice, Baťův kanál
▶ Na tyto akce 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 (PO,ST) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující – podpora a teoretické i praktické rady
jak pečovat v domácím prostředí. Pokud se nemůžete dostavit a potřebujete radu, můžete v uvedený
čas volat na tel.: 777 405 728.
▶ Každou (ST) v 16:30 h Trénink paměti.
▶ Každé (ÚT) 9:00–11:00 Kreslení pro dospělé aneb Barvami k sebepoznání – Informace: Hana
Šišperová, tel.: 777 757 790.
▶ 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.
▶ Adiktologická poradna – po domluvě na tel.: 606 777 669.
Akce:
15.8.
(ÚT) v 16:00 h Beseda s Jiřím Adamcem „Jak prožívat dny spokojeně“ – Se seniory
o seniorech. O tom, jak efektivně využít každého dne, jak si udržet dobrou náladu a kde
najít inspiraci pro aktivní trávení volného času.
vstupné dobrovolné

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 (PO,ST)
Akce v srpnu:
28.8.
(PO) v 10:00 h Sportovní hry – tradičně na hřišti u školy Dr.Joklíka

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

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

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

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 demence, nabízíme pravidelný skupinový aktivizační program, (PO–PÁ) 8:00–15:00. 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.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849, 518 323 794

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 10:00–14:00.
▶ Posláním Klubu Bárka 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. Klub Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc
mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných
a sociálních vztazích. Najdete nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na
tel.: 777 128 849 nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma důstojnost
Akce v srpnu:
10.8.
(ČT) v 11:00 h Tvořivé dílny – výroba placek na triko
24.8.
(ČT) v 11:00 h Tvořivé dílny – opékání špekáčků

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

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

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

19.8.

tel.: 518 614 526
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

(SO) Zájezd na zemědělskou a zahrádkářskou výstavu Agrokomplex Nitra – Výstava je spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb. Odpoledne koupání
v termálním koupališti Horné Saliby. Odjezd autobusem: v 6:00 h – Sokolovna; v 6:05 h
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

