Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008
www.kcnadejekyjov.webnode.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let
z Kyjova a blízkého okolí.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce května: radost
4.5.
(PÁ) Výroba krabiček na mýdla
10.5.
(ČT) Výroba mýdel
17.5.
(ČT) Klubový parlament
24.5.
(ČT) Tulipány z papíru

Pravidelné akce:
▶ každou 3. neděli 16:00 – 17:30 – Tematická bohoslužba – v KD (malý sál)
▶ 2. a 4. středa 16:00 – 18:00 – Diskuzní skupina DISCOVERY – čas
a místo setkání na telefonu
Akce:
20.5.
(NE) v 16:00 h Usilujme o zdravou církev…Církev a lidé
v ní – tematická bohoslužba s pastorem z Anglie Stevem Prosserem, v KD (malý sál)
Připravujeme:
17.6.
(NE) v 16:00 h Usilujme o zdravou církev…Jak může pomoci církev rodině?

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek
Šváb); +420 777 949 685 (Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK, tel: +420
724 765 987 (Veronika Bogárová - rostinskaveronika@seznam.cz) – program KMK tel: +420
776 671 753 (Kateřina Zimáčková - katka.kotaskova@centrum.cz) – odpolední tvoření v KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

Dobrovského 511, 697 01 Kyjov tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)
kyjov@evangnet.cz

Klub maminek Kyjov

▶ Každé (ÚT a ČT) 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření
se staršími dětmi. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
a cprkyjov@ado.cz
1.5.
(ÚT) Státní svátek – zavřeno
3.5.
(ČT) Úkoly na procházku
8.5.
(ÚT) Státní svátek – zavřeno
10.5.
(ČT) Dárek ke dni matek
15.5.
(ÚT) Jazyk
15.5.
(ÚT) Keramika – tvoření
17.5.
(ČT) Malování na kameny
22.5.
(ÚT) Oranžová barva
24.5.
(ČT) Keramika – glazování
24.5.
(ČT) Návštěva Sokolíčku
29.5.
(ÚT) Pejsci
29.5.
(ÚT) Montessori pomůcka
30.5.
(ST) přednáška „Různé děti mají různé potřeby“ – Šárka
Miková přednáší o různých typech osobností, jejichž znalost nám pomůže nejen ve výchově dítěte, ale i v komunikaci
s dospělými. Přihlášky: sedlackova.pet@seznam.cz
31.5.
(ČT) Abstraktní obraz

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) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené
u kávy, ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli
věku, vyznání a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Akce v květnu:
7.5.
(PO) v 16:00 h Den pro rodinu – v prostorách farního dvora, zahrady a hřiště. Pro děti bude připraveno velké množství

Českobratrská církev evangelická

25.5.

(PÁ) 19:00–22:00 Noc kostelů – ve 20:00 h Vás čeká vystoupení písničkářky Anny Dvořákové z Kyjova; výstava obrazů
Marie Čmelíkové a fotografií Karolíny A. Petříčkové. Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Dobrovského 36.

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

Pravidelné akce:
▶ každou (ST) 16:00–17:30 – Dětský kroužek Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8-15let
▶ každou (ST) 18:00–19:30 – Základní pravdy Bible – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu
Akce v květnu:
18.–20.5. (PÁ–NE) Osvětimany – víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
Připravujeme:
9.6.
(SO) 13:00–18:00 Miniměsto Hodonín – akční hra pro děti,
kde se učí vydělávat peníze a hospodařit s nimi. Park u zim.
stadionu.
23.6.
(SO) Tatínci v akci – víkend tatínků s dětmi v přírodě

Římskokatolická farnost Kyjov

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

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnazijní kapli, (ST) v 17:00 h – mše
svatá pro rodiny s dětmi, (ČT) v 18:30 h, (PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h,
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h, Májové pobožnosti během
týdne – ve farním kostele, (PO,ÚT,ČT,PÁ,SO) v 18:00 h, (ST) v 16:30 h,
Májové pobožnosti ve 14:00 h – 6.5.(NE) kaple sv. Josefa nad muzeem, 13.5.(NE) kaple v Bukovanech na návsi, 20.5.(NE) kaple v Sobůlkách, 27.5.(NE) kaple v Nětčicích
1.5.
(ÚT) v 8:00 h mše svatá – v kapli sv. Josefa nad muzeem
9.5.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary.
Chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti či
dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
10.5.
(ČT) Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. ráno v 6:45 h
a večer v 18:30 h
25.5.
(PÁ) 18:00–23:00 Noc kostelů – program ve farním kostele:
v 18:00 h mše svatá, ve 20:30 h vystoupení sboru Carmina
Vocum, ve 21:00 h varhanní koncert, ve 21:30 h komentova-

Odbor KČT Mapa Brno

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

1.5.
8.5.
15.5.

22.5.
29.5.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Zájezd Pálava			
v 8:30 h
(ÚT) Rohatec – Vacenovice – 8,1 km
v 8:35 h, vlak
(ÚT) Ponětovice – Mohyla míru – Hostěrádky – Rešov – 6,8 km
				
v 8:26 h, vlak
(ÚT) Lučina – rezervace Čertoryje – Lučina – 11,0 km v 8:35 h, vlak
(ÚT) Vrbovce – U tří kamenů – Kuželov – 8,8 km v 8:35 h, vlak

Areál Bukovanský mlýn

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

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.
▶ Projížďky na ponících jsou možné o víkendech a svátcích v čase
14:00–18:00.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Prohlídky mlýna jsou možné denně mezi 11:00–17:00. Zde uvidíte
mimo krásné vyhlídky do širokého okolí celoroční prodejní výstavu
„Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.) a celoroční expozici slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol., která se nachází v druhém
patře mlýna.
Akce v květnu:
5.5.
(SO) v 10:00 h Bukovanský gulášek – více v sekci Významné
akce v okolí.

Bzenec

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

5.5.

10.5.
19.5.
26.5.
27.5.

podatelna@bzenec.cz

(SO) v 10:00 h Slavnostní otevření kaple sv. Floriána a Šebestiána na Starém hradě
(ČT) v 17:00 h Svátek matek – v KD
(SO) ve 20:00 h Koncert americké metalové skupiny Master v KD
(SO) 10:00–18:00 Den otevřených sklepů
(NE) Dětský den v zámeckém parku ve Bzenci

Hovorany

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

13.5.
19.5.

26.5.
27.5.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328

(NE) Den matek – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany
(SO) Rybářské závody – pořádá Občerstvení U Sumce v areálu u rybníka
(SO) Rekord – Pohádka o domečku jedním tahem – pořádá
Občerstvení U Sumce areál u rybníka
(NE) „Eště byly štyry týdně do hodů …“ – pořádá Mužský
sbor Hovorany v sále sokolovny v Hovoranech

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

12.5.
20.5.
26.5.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 14:00 h Traktoriáda – žehnání traktorů, parkoviště
u kostela, parkoviště za KD
(NE) v 15:00 h Zpívání mužských sborů – hospodářské nádvoří SZ Milotice				
vstupné 50 Kč
(SO) v 9:00 h Dětský den – hry a soutěže pro děti, ceny pro
účastníky, občerstvení pro všechny. Akce se koná za každého
počasí na Myslivně v Miloticích.

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
www.zdraviarodina.cz
Klub zdraví a rodiny Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770 (naproti peč. domu)

▶ Vždy v (ÚT) v 18:00 h. Součástí je bezplatná ochutnávka, masáže šíje
a knihy o zdraví zdarma. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz. vstup volný
Akce:
Kurz zdravé výživy a vaření – KD Kostelec u Kyjova, vždy v pondělí
v 18:00 h (pořádá Institut preventivní péče o zdraví)
21.5.
(PO) Životním stylem proti cukrovce
14.5.
(PO) Jak na únavu a bolesti hlavy
28.5.
(PO) Masáže pro domácí použití
▶ Součástí je bezplatná nabídka literatury, receptů, masáže šíje a zdravotní měření i poradenství.				
vstup volný.
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

Žádovice

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

18.–20.5. (PÁ–NE) Žádovská pouť
18.5.
(PÁ) v 16.00 h Myslivecké speciality – na myslivně
19.5.
(SO) 14:00–23:00 Putování za vínem Slovácka – v KD Vám
nabídneme široký sortiment vín od vinařů a vinařských firem
regionu Bzenecka a Kyjovska. CM a gastronomické speciality.
vstupné 300 Kč zahrnuje volnou degustaci všech vzorků, poukaz
na nákup vína v hodnotě 60 Kč, degustační skleničku a katalog
20.5.
(NE) v 11:00 h Mše svatá v místním kostele

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

5.5.
25.5.
26.5.

12.5.

17.5.
19.5.
26.5.

Ždánice

1. 6.

FARMÁŘSKÉ TRHY

•

SO

2. 6.

KÁCENÍ MÁJE

•

SO 2. 6. CONCENTUS MORAVIAE – Dům kultury Kyjov
Jan Keller (violoncello), Ivo Kahánek (klavír)
Program: Humoresky (E. Grieg, A. Dvořák, M. Rostropovič, G. Kančeli)

•

•

Vrbasovo muzeum Ždánice

ČT 14. 6.
v Kyjově

MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2018 – letní kino
+ speciální host – zpěvačka Markéta Konvičková
Koncert vyprodán

SO 16. 6. FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ – letní kino v Kyjově
Životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo, plný vášně, lásky,
humoru, podmanivé hudby a tance, předvedou sólisti a tanečníci
Slovenského hudebního divadla v nápaditých kostýmech na
fantastickou hudbu s živým orchestrem.

•

PO 25. 6. CONCENTUS MORAVIAE – zámek Milotice
Claire Chevallier / kladívkový klavír
Program: Humor po francouzsku (E. Satie, F. Poulenc)

•

So 14. 7. DEN REPUBLIKY aneb Oživlá historie
Celodenní program věnovaný 100. výročí vzniku republiky (dobová hudba,
dobový módní salon s přehlídkami, příjezd pana presidenta Masaryka,
armáda a vojenská ležení od r. 1918 do r. 1945, trh, hry a soutěže pro děti),
Masarykovo nám. a přilehlé prostory.

•

SO

4. 8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV – letní kino v Kyjově
18:00 Old Boys Poutníci
18:45 Adéla Jonášová
19:30 Přístav 20let
19:40 Cimbálová muzika Danaj
20:25 Zdravice zasloužilých matadorů
20:50 Spirituál kvintet
22:00 Žalman & spol.
23:20 Petr Bende
Laskavým slovem bude provázet Pepa Štross. Již v předprodeji!

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) Jarní burza starožitností a ukázka prací občanů Ždánic – pořádá město Ždánice, prodejní akce
(ČT) Vernisáž Ždánické malování a vyhodnocení fotografické
soutěže „Krásy Ždánického lesa“ – ve výstavní síni ve Ždánicích
(SO) VUS Ondráš – pořad v zámeckém parku, pořádá Město Ždánice
(SO) Dětská beseda u cimbálu – pořádá folklorní soubor
Ždáničánek

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

PÁ

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětská hasičská soutěž – na městečku
(PÁ) v 19:00 h Posezení u sv. Urbana – ochutnávka vína,
hudba – v sokolovně
(SO) Slovácký okruh – HANDBIKE – 1. ročník, doprovodný program

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

•

•

Pá – Ne 10. – 12. 8. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

•

Čt 23. 8. KAPELA SLZA

(Předprodej bude zahájen 3. 5. od 9.00)

____________________________________________________________________________________________

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: duben, květen, září, říjen (PO) zavřeno, (ÚT–
PÁ) 9:00–16:00, (SO) zavřeno, (NE, svátek) 10:00–16:00; červen–srpen
(PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, svátek) 10:00–16:00.
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona.
Výstava v muzeu:
27.4.–30.6.(PÁ–SO) Ždánická krajina – výstava obrazů a kreseb Jaroslava Chalabaly
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
25.2.–2.5. (NE–ST) Jaroslav Válek: Ocelová plastika a reliéfní grafika
– výstava kovaných plastik a originálních autorských tisků.
17.5.–8.7. (ČT–NE) Ždánické malování – výstava obrazů (A. Horáková, B. Škrháková, A. Svršek a J. Vincent). Vernisáž výstavy
proběhne 17.5.(ČT) v 18:00 h.
17.5.–8.7. (ČT–NE) Krásy Ždánického lesa – výstava fotografií ze soutěže občanů. Vernisáž výstavy proběhne 17.5.(ČT) v 18:30 h.

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 u zrušených představení, výlep plakátů.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov
(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz
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 - červen 2018 je 11.5. (PÁ)
Změna programu vyhrazena.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

KVĚTEN 2018

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

Křesťanské Centrum NADĚJE Kyjov

Klub Bárka

27.5.

ná prohlídka kostela, ve 22:30 h adorace, ve 23:00 h ukončení.
Program v gymnaziální kapli: 19:00–22:00 možnost prohlídky
prostor kaple (podrobné informace na plakátech a letácích)
(NE) v 10:30 h 1. svaté přijímání dětí základních škol

R

10.5.

atrakcí, pro všechny pak občerstvení. Více na plakátech nebo
webu CPR.		
vstupné za rodinu 200 Kč
(ČT) 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.

ZD
A

▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v květnu:
9.5.
(ST) ve 14:00 h Trénink paměti – Zdeněk Choura – v jídelně
penzionu
12.–19.5. (SO–SO) Termální lázně Harkány – Maďarsko

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

Významné akce v Kyjově

JAROSLAV ŠONSKÝ – JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR
2.5.
(ST) v 19:30 h Jaroslav Šonský – Jarní sonáta pro housle
a klavír – Jaroslav Šonský je houslový virtuos a pedagog českého původu žijící ve Švédsku, ale i v České republice. Na
pražské HAMU byl žákem Alexandra Plocka, v průběhu dalších let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů, například u
Semjona Snitkovského či Menahema Presslera. Sám později vyučoval a vedl mistrovské kurzy, a to v Kanadě, Brazílii
či Evropě. Jak v komorní tak v sólové hře klade důraz na nejvyšší virtuozitu. Koncertoval ve 24 zemích Evropy, Severní
a Jižní Ameriky, Asie i Afriky, na mnoha významných festivalech. Dostal čestné ocenění Gratias Agit od ministra zahraničí ČR. Koncert se uskuteční v divadelním sále DK.
vstupné 150 Kč; senioři, stud. 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
KRÁLOVSKÝ KOŠT VÍN
5.5.
(SO) ve 14:00 h Královský košt vín – Město Kyjov a Městské kulturní středisko Kyjov Vás zvou na 1. Královský košt vín. V 15:00 h
proběhne slavnostní vyhlášení výsledků, v 16:00 h bude hrát CM
Jury Petrů. Akce proběhne v estrádním sále DK. V ceně vstupného je sklenička, volná degustace a katalog.
vstupné 200 Kč
OTEVŘENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ PRO DĚTI
8.5.
(ÚT) VI. Kyjovský koník – Otevřený šachový turnaj pro
děti – je určen pro děti a mládež do 15 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů. Přihlášky e-mailem
na sachykyjov@seznam.cz, dodatečné přihlášky na místě při
prezenci. Tempo turnaje je 2 x 15 minut na partii, hraje se
7 kol. Prezence účastníků 9:30 h, začátek turnaje v 10:00 h,
ve 14:00 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje. Pořádá spolek Šachy Kyjov za podpory města Kyjova v estrádním sále DK.
VÝSTAVA 120 LET ČESKÉHO GYMNÁZIA
9.5.–8.7. (ST–NE) 120 let českého gymnázia v Kyjově (nová budova
muzea).
ŽENY V MISÍCH AČR – VERNISÁŽ
11.5.
(PÁ) v 16:30 h Vernisáž výstavy Ženy v misích AČR – v Čajovně & Galerii. Výstava fotografií a artefaktů našich válečných
veteránek, které mají zkušenosti z misí Armády České republiky ve Středoafrické republice, Sieře Leone, Republice Kongo,
Afghánistánu či Kosovu. V 10:00 h dopoledne je připravena
s veteránkami beseda v divadelním sále DK.
vstup volný
INTERNAČNÍ TÁBOR VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ
12.5.
(SO) v 15:00 h Na kole nebo pěšky – putování za osudy žen
a dívek z internačního tábora ve Svatobořicích-Mistříně, sraz
v 15:00 h na parkovišti u Šroubáren. Možnost zúčastnit se
přednášky a prohlídky internačního tábora.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

22.5.

26.5.

KŘEST KNIHY MUDR. JIŘÍHO DUNDĚRY
(ÚT) v 17:00 h Křest knihy MUDr. Jiřího Dunděry „S bombardéry na válečném nebi – Kyjovjáci u třistajedenáctky“
– v obřadní síni radnice.
KYJOVSKÝ ŠKOPEK
(SO) v 10:00 h Kyjovský škopek – akce proběhne v prostorách za DK. Můžete se těšit na festival poctivého piva, dobrého jídla, skvělého programu a nevšední zábavy. Možnost
ochutnat 30 druhů piv. V 10:00 h hrají kapely: Bigbity rock,
Šufa, Wanastovi Vjeci Revival, Ukulele Troublemakers, Šroti, Premier. Bohatý doprovodný program: soutěž v pojídání
knedlíků a další soutěže, atrakce lidský stolní fotbal, předváděcí akce motocyklů s možností vyzkoušení. Skákací hrad,
tetování, malování na obličej pro děti. Stylová „chill out“ odpočinková zóna s možností zapůjčení vodní dýmky. Akce se
uskuteční za každého počasí pod obřím stanem.
				vstupné dospělí 120 Kč

Významné akce v okolí

5.5.

5.5.

PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM
(SO) Putování Moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice zve na tradiční, již 17. ročník turistické akce. Prezence:
8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích,
pěší trasy o délkách 5, 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách 14 a 45 km. Na startu účastníci obdrží mapku s popisem
trasy. Každý účastník bude odměněn originálním pamětním
dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší
a nejvzdálenější účastníci. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí
cyklu Toulavý kočárek, pro děti budou připraveny soutěže
a hezké dárky. Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309,
www.kct-vresovice.webnode.cz.
BUKOVANSKÝ GULÁŠEK
(SO) v 10:00 h Bukovanský gulášek – IX. ročník soutěže
o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském mlýně. Program
akce: 10:00 h oficiální zahájení akce – představení jednotlivých týmů soutěžících, představení poroty a kulturního programu, moderuje Ladik Šimeček; 10:00–13:45 k dobré náladě
hraje multižánrová skupina ŠUFA z Kyjova, atrakce pro děti
(skákací hrad, projížďky na ponících, dětská dílna, řetízkový
kolotoč, fotbálek, ukázky dravých ptáků…); 11:30–14:00 výdej guláše, hodnocení porotou; 14:00 h vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší guláš; 14:15–17:30 bohatý kulturní program (Country Jízda, Matýsek, Brass Banda, ŠUFA a Kašpárek v rohlíku aj.). Po celý den je otevřena Mlynářská a zahradní restaurace, gril a další.			
vstup zdarma

Připravujeme

XXIII. ROČNÍK CONCENTUS MORAVIAE
1.6.–27.6.(PÁ–ST) XXIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae – 23. ročník na téma HUDBA
A HUMOR.
Koncerty v Kyjově a okolí:
2.6.
(SO) v 19:30 h IVO KAHÁNEK / klavír a JAN KELLER /
violoncello. Program: Humoresky Edvard Hagerup Grieg: 4
Humoresky op. 6 pro klavír, Antonín Dvořák: Humoresky op.
101 pro klavír, Mstislav Rostropovič: Humoreska pro violoncello a klavír SIK 1260, Gija Kančeli: S úsměvem pro Slawu pro
violoncello sólo. Estrádní sál DK, Kyjov. vstupné 200/100 Kč
(PO) v 19:30 h HUMOR À LA FRANÇAISE – CLAIRE CHE25.6.
VALLIER / kladívkový klavír. Program: Humor po francouzsku

- Erik Satie: Airs à faire fuir I: D’une manière très particulière,
Petit Prélude de ‘La Mort de Monsieur Mouche’, Airs à faire
fuir III: S’inviter, Francis Poulenc: Nocturnes, Erik Satie: Sonatine bureaucratique, Francis Poulenc: Les soirées de Nazelles
– Suite pour piano. Claire Chevallier se řadí k těm vzácným
hudebníkům, díky nimž zaslechneme ryzí duši historického
klavíru. Státní zámek Milotice, Freskový sál.			
			
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej zahájen: v IC města Kyjova (Svatoborská 26):
(PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do 31.5. (ČT) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích. Po tomto datu budou vstupenky za
cenu plnou.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo
mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC), důchodcům
(na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P
(1 osoba a 1 doprovod).
OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2018
9.6.
(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska 2018 – přijměte
pozvání na 4. ročník akce Otevřené sklepy Kyjovska, v rámci
které se představí 28 vinařství a vinařů z celého Kyjovska. Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog s mapkou, degustační skleničku a dva kupony v hodnotě 100 Kč na
nákup vína. V areálu na Šištotě v 15:00 h bohatý kulturní
program, v 17:00 h zde hraje CM. Více informací naleznete
na www.kyjovskesklepy.cz a také na Facebooku.
vstupné v předprodeji 500 Kč (www.ticketportal.cz
do 4.6.(PO), vstupné od 5.6.(ÚT) – 600 Kč)

Městské kulturní středisko

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

2.5.

4.5.

5.5.
9.5.

11.5.
14.5.
16.5.
21.5.

26.5.

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

(ST) v 19:30 h Jaroslav Šonský – Jarní sonáta pro housle
a klavír – více v sekci Významné akce v Kyjově.
(PÁ) v 7:00 h Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici – nabídka zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty,
trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření,
bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, bezlepkové výrobky. Další farmářské trhy se uskuteční v pátky:
1.6., 7.9., 5.10.				
vstup volný
(SO) ve 14:00 h Královský košt vín – více v sekci Významné
akce v Kyjově.
(ST) v 19:00 h Sobuláci – v divadelním sále DK. V současné
době tvoří kapelu 12 muzikantů, 3 zpěváci a zvukař. V prosinci
2016 vyšlo zatím poslední album „Ta naša dědina“. Sobuláci
přináší krásu slovácké hudby a písniček všude tam, kde je třeba
rozdávat dobrou náladu všem generacím.
vstupné 150 Kč
(PÁ) v 16:30 h Vernisáž výstavy Ženy v misích AČR – více
v sekci Významné akce v Kyjově.
(PO) v 19:00 h Bláznivý Petříček – v divadelním sále DK. Gangsterská pohádka na motivy stejnojmenné slavné filmové legendy
J. L. Godarda. (Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk). PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO		
vstupné 570 Kč
(ST) v 8:30 h a v 10:00 h Na kouzelném paloučku – v divadelním sále DK. Dětské představení v podání loutkoherecké
skupiny Loudadlo. Komické dialogy se střídají s písničkami
a soutěžemi, kterých se děti samy účastní.
vstupné 50 Kč
(PO) v 19:00 h Travesti skupina Screamers – TV upoutávka – v divadelním sále DK. Populární Travesti skupina Screamers tentokráte s lákavým programem TV upoutávka.
PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. Těšíme se na jiném
námi pořádaném představení.
vstupné 280 Kč
(SO) v 10:00 h Kyjovský škopek – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.

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

2.5.
(ST) v 15:30 h Triky s trpaslíky USA........................BIJÁSEK 50 Kč
2.5.
(ST) v 19:00 h Planeta Česko ČR.................................90/ČFK 70 Kč
3.,5.,11.5. (ČT,SO,PÁ) v 17:00 h Avangers: Infinity War USA *2D.... 120 Kč
3.,5.,6.,20.5.(ČT,SO,NE) ve 20:00 h Dvě nevěsty a jedna svatba ČR...... 130 Kč
4.5.
(PÁ) ve 20:00 h Avangers: Infinity War USA *2D/titulky.120 Kč
4.,6.5.
(PÁ,NE) v 17:00 h Avangers: Infinity War USA *3D......... 140 Kč
6.5.
(NE) v 15:00 h Králíček Petr USA.............................100/RV 360 Kč
9.5.
(ST) v 16:00 h Pepa ČR...................................................................60 Kč
9.5.
(ST) v 19:00 h Nikdys nebyl UKA/FRA/USA...........90/ČFK 70 Kč
10.,12.,17.5.(ČT,SO,ČT) v 17:30 h Psí ostrov USA..................................... 120 Kč
10.,27.5. (ČT,NE) ve 20:00 h Ztratili jsme Stalina VB/FRA............... 110 Kč
11.,12.,13.5.(PÁ,SO) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Tiché místo USA......... 120 Kč
13.5.
(NE) v 15:00 h Sherlock Koumes USA....................110/RV 396 Kč
13.,31.5. (NE,ČT) ve 20:00 h, (PÁ) ve 20:00 h Hastrman ČR............. 110 Kč
16.5.
(ST) v 19:00 h Až na dno Německo/USA............... 110/ČFK 90 Kč
17.,19.,26.5.(ČT,SO) ve 20:00 h Deadpool 2 USA...................................... 130 Kč
18.5.
(PÁ) v 17:30 h Deadpool 2 USA................................................ 130 Kč
18.,24.5. (PÁ,ČT) ve 20:00 h Neznámý voják FIN/BEL/ISL............... 110 Kč
19.5.
(SO) v 17:30 h Tradice ČR..............................................................70 Kč
20.5.
(NE) v 15:00 h V husí kůži USA.................................110/RV 396 Kč
20.,27.5. (NE) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Hledá se princezna UKRAJINA...
.............................................................................................110/RV 396 Kč
22.5.
(ÚT) v 19:00 h Dali jsme ten nejtěžší Dakar aneb Horor s dobrým koncem.......................................................................... 150 Kč
23.5.
(ST) v 19:00 h Příslib úsvitu FRA................................90/ČFK 70 Kč
24.,26.,31.5.(ČT,SO,ČT) v 17:00 h Solo: Star Wars Story USA *2D..... 130 Kč
25.5.
(PÁ) ve 20:00 h Solo: Star Wars Story USA *2D/titulky..... 130 Kč
25.,27.5. (PÁ,NE) v 17:00 h Solo: Star Wars Story USA *3D............. 150 Kč
30.5.
(ST) v 19:00 h Měsíc Jupitera Maďarsko....................90/ČFK 70 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 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

2.5.

7.5.
9.5.
9.5.
11.5.

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

(ST) v 17:00 h Čistá krev – řeka života - kvalita krve rozhoduje o zdraví či nemoci, dokonce i psychickém stavu člověka. Trpíte bolestí nebo nemocí? Máte rozhozenou psychiku? Chcete být zdraví? Přijďte a zjistěte, jak na to… Přednáší
hloubkový psycholog a dietolog SÁMO FUJERA. Studovna-čítárna.				
vstupné 100 Kč
(PO) v 9:00 h Historie staveb Národního muzea a Národního divadla – setkání s uživateli CSS. Půjčování knih. Jídelna
Centra sociálních služeb Kyjov.
vstup volný
(ST) v 17:00 h Bdělost jako oheň spalující iluzorní svět –
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna – čítárna.		
				
vstupné dobrovolné
(ST) v 18:00 h Noc literatury 2018 – kulturní událost, která
nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním
způsobem s tvorbou současných evropských autorů. Akce se
uskuteční v kavárně Pražírna Kyjov.
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 8:30 h, v 10:30 h Komiksový workshop Daniela
Vydry – děti se stručně seznámí s komiksem, jeho historií

a principy a konkrétním postupem tvorby komiksu, následně
se samy promění ve scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry
a herce. Akce pro školy.
(ST) v 15:00 h Slavnostní otevření knihovny po rekonstruk16.5.
ci – současně vzpomeneme letošní 30. výročí otevření budovy.
V 15:00 h Vás čeká slavnostní přestřižení pásky, následuje prohlídka
komunitního centra, představení projektů k rekonstrukci budovy
knihovny a rozšíření komunitního centra. K prohlédnutí bude prezentace a výstava fotografií k 30. výročí otevření budovy knihovny.
Hudební vystoupení – členové SONS pod vedením Pavla Švorby.
24.5.
(ČT) v 17:00 h Partnerská astrologie – Jak poznáme, že se
k sobě hodíme? Jak je to možné, že jeden člověk má spousty kvalitních uchazečů a druhý žádné? Informace a otázky
o vztazích z pohledu astrologie zodpoví Eva Matulová. Přednáškový sál.			
vstupné dobrovolné
3.–31.5. (ČT–ČT) Výstava háčkovaných deček paní Anastázie Klenovské z Bohuslavic – ke zhlédnutí na pobočce knihovny
(pouze čtvrtky).

Vlastivědné muzeum Kyjov

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
9.5.–8.7. (ST–NE) 120 let českého gymnázia v Kyjově (nová budova muzea).

Radniční galerie

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

tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
10.-31.5. (ČT–ČT) KRAJINOU DOMOVA – město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do Radniční galerie na výstavu obrazů Růženy
Sedlářové. Rodačka z Čeložnic se tvorbě věnuje naplno deset let. Ve své tvorbě používá především akrylové barvy, olej
velmi zřídka. Jinak kreslí, čím se dá, hlavně tužkou, uhlem,
perem. Autorka vystavuje doma i v zahraničí a její obrazy
najdete také v soukromých sbírkách v Londýně, Dublinu, Estonsku či Jihoafrické republice. Vernisáž výstavy se uskuteční
10.5.(ČT) v 17:00 h v prostorách galerie.

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

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

18.5–9.6. (PÁ–SO) „Stvořené“ – Eva Vavračková a Markéta Prokopová. Vernisáž výstavy proběhne 18.5.(PÁ) v 17:30 h.

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.
Akce:
14.–20.5. (PO–NE) Ochutnávka moštu
Připravujeme na červen:
20.6.
(ST) Ochutnávka lat vyráběných tradičním způsobem

Čajovna & Galerie

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

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00. Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno
(PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
9.4.–14.5. (PO–PO) Michal Šmela – pokud mu budou hvězdy nakloněny, proběhne výstava obrazů mladého nadějného malíře.
Sledujte plakáty na výloze Čajovny.

z.s. Lúky a sady Kyjovska

Janáčkova 798/14, 697 01 Kyjov

17.5.

barbora.lungova@centrum.cz

(ČT) v 19:00 h Zeleň ve městě – případová studie – v Pražírně – přednáška Ing. arch. Venduly Markevičové, Ph.D. seznámí veřejnost s vybranými problémy, se kterými se setkala
v praxi a popsala je ve své disertační práci. Zaměří se zejména na revitalizace zeleně na brněnských sídlištích, zkušenosti
s veřejností, atd. Pořádá z.s. Lúky a sady Kyjovska.

Jazyková škola Kyjov

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

1.6.

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.
Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně
slovácké vinařské podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných
šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové - celoroční prodejní výstava obrazů s folklorní tématikou.
Akce:
1.5.–30.9. (ÚT–NE) 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.
12.5.
(SO) v 19:00 h Degustace vín pro veřejnost – tentokrát nám
enolog Karel Novotný představí možné vady a nemoci vín, se
kterými se můžeme potkat na cestách za vínem. Degustaci
doplníme krásnými, zdravými víny s rukopisem Karla Novotného. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji.
25.5.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – v rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou
radnicí nám skvělá vína ročníku 2017 představí vinařství
Broňka Grmolce z Hovoran. Z důvodu limitované kapacity
míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

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

(PÁ) v 17:00 h Ukončení školního roku 2017/2018 – zveme
všechny na tuto každoroční akci, která je nejen pro naše studenty a lektory, ale také pro nové zájemce. Akce se koná za
každého počasí (Adresa: Boršov, Ivana Javora 3092). Občerstvení zajištěno!! Svou účast potvrďte nejpozději do 25.5.(PÁ)
telefonicky: 603281 237 nebo mailem: studijni@jazykovka-kyjov.cz. Zájemci o studium se stále mohou hlásit do prázdninových kurzů. Individuální a intenzivní kurzy pro vás rádi
sestavíme kdykoliv, dle vašich představ a požadavků.

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova
Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov
www.zsdrjoklikakyjov.cz

11.5.

tel.: 518 614 161 (ředitel: RNDr. Vlastimil Válka)
zsdrjokl@raz-dva.cz

(PÁ) ve 14:30 h Přijďte mezi nás! – areál ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově – škola pořádá akci, která chce být víc než obyčejným dnem
otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci nejenom prohlédnout všechny prostory školy, ale také se aktivně zapojit do výukových činností, které budou žáci školy předvádět. Vyvrcholením
akce bude atraktivní vystoupení dětí a žáků na školním hřišti.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

12.5.
22.5.

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

(SO) v 15:00 h Na kole nebo pěšky – více v sekci Významné
akce v Kyjově.
(ÚT) v 17:00 h Křest knihy „S bombardéry na válečném
nebi – Kyjovjáci u třistajedenáctky“ MUDr. Jiřího Dunděry v obřadní síni radnice.

Šachy Kyjov, z. s.
Brandlova 92, 697 01 Kyjov

8.5.

sachykyjov@seznam.cz

www.sachykyjov.sweb.cz

(ÚT) VI. Kyjovský koník: Otevřený šachový turnaj pro děti
– více v sekci Významné akce v Kyjově.

Železniční expozice Stavědlo

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
rihanek.milan@seznam.cz

26.5.

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

(SO) 10:00–18:00 výstava „Ždánka – 110 let“ – modelové
kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
			
vstupné dobrovolné

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

12.5.

19.5.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h WBand – Ústřední postavou skupiny je
strážnický rodák Walter Bartoš, kolem kterého se celá kapela
utvořila. Orientuje se na moderní blues s prvky funky a soulu. Kapela hraje v obsazení: zpěv a kytara – Paľo Hrnčirík, bicí
– Miroslav Mikeska, kytara – Walter Bartoš ml., basa a zpěv
– Walter Bartoš.				
vstupné 50 Kč
(SO) ve 20:30 h Koncert projektu „Jazz v kostce“ – The
Bladderstones křest CD, Začalovec, Velká Svačina – Klub
Nětčice, Kostelecká 2650/2a, Kyjov. Blues crossoverové power trio, které hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby
v současnosti. V roce 2017 vydává druhé autorské album Without Cover u labelu Indies Happy Trails. Na koncertě, který
bude křtem tohoto alba, vystoupí jejich spřízněné kapely Velká Svačina (Skalica, Mutěnice, Kyjov) a kyjovský Začalovec
				 vstupné 150 Kč/100 Kč

Lesní Klub Radovánky Kyjov

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

16.–20.7. (PO–PÁ) 7:00–16:00 Příměstský tábor s parkour lekcemi,
1. turnus – staň se parkourovým profíkem, lekce parkouru
každý den, doplňkový program v přírodě.
cena: 2 800 Kč
6.–10.8. (PO–PÁ) 7:00–16:00 Příměstský indiánský tábor, 2. turnus
– staň se pravým indiánem nebo indiánkou! Naučíme se být
indiány, žít jako indiáni, budeme si hrát, vyrábět, jezdit na
výlety a užívat si krásné přírody.
cena: 1 700 Kč
27.–31.8. (PO–PÁ) 7:00–16:00 Příměstský hasičský tábor – staň se
pravým hasičem či hasičkou! Zajedeme si do opravdové hasičské zbrojnice a poznáme opravdové hasiče. Podnikneme
záchranný výlet. Naučíme se plaveckým dovednostem a vyzkoušíme si hasičské dráhy.			
cena: 1 700 Kč

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

NOVINKA! Kyjovské pivní lázně!
V měsíci květnu jsme pro Vás připravili pivovarské kulinářské speciality
na téma: Chřest – zdravá a chutná surovina. Přijďte, těšíme se na Vás.
4.5.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra: Pšenka – pšeničný ležák 12%

Svaz tělesně postižených v ČR z.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:
▶ Každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra

