tel.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

11.–13.4.

16.4.

27.4.

(ČT–SO) Přines (co nepotřebujete) a odnes (co se vám hodí) – novou
pravidelnou službou (jaro/podzim) tak sami občané Kyjova ve spolupráci s MěÚ Kyjov sníží produkci odpadu a tím společně ochrání své
okolí. Pouze čisté a funkční oblečení, boty, tašky, drobnou elektroniku,
vybavení do domácnosti, hračky, sportovní věci, atd. Zbytek věcí poslouží neziskovým organizacím (dětské oddělení nemocnice, domy
seniorů apod). Za podpory Města Kyjov a Pekařství Nikl akci zajišťuje
Dobrovolnické Centrum KROK ve spolupráci s PNP KROK. Místo konání: Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov.
Otevírací hodiny: 11.4. (ČT) 14:00–16:00 (pouze přines), 12.4. (PÁ)
15:00–18:00 (přines i odnes), 13.4. (SO) 8:30–12:00 (pouze odnes).
(ÚT) v 15:00 h Vyhlášení 2. ročníku ankety Dny dobrých skutků –
pořádá Dobrovolnické Centrum Krok Kyjov ve spolupráci s MěÚ Kyjov
v Radniční galerii. Součástí bude ocenění nominovaných dobrovolníků,
vyhlášení mimořádného činu a Dobrovolníka roku 2018 a výstava fotografií dobrovolnických akcí za rok 2018. K poslechu zahraje CM a bude
připraveno menší občerstvení.
(SO) v 9:00 h Ukliďme Kyjovku v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko – pořádá DC Krok Kyjov ve spolupráci s ČSOP Kyjov. Sraz v 9:00 h
v Městském parku. S sebou pracovní rukavice, oblečení, gumáky.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
Soňa Černá – hlavní program
(tel.: 777 685 317, jedovnickas@seznam.cz)
Hana Hanáčková – hlavní program
(tel.: 721 340 604, hanka.hanicka@centrum.cz)
Radka Galko – odpolední program
(tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky
(tel.: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)
cprkyjov@ado.cz

2.4.
3.4.
4.4.
9.4.
10.4.
11.4.
16.4.
17.4.
18.4.
23.4.
24.4.
25.4.
30.4.

(ÚT) 9:30–11:30 Opičí dráha
(ST) 16:00–18:00 Dekorace do oken
(ČT) 9:30–11:30 Narcisky
(ÚT) 9:30–11:30 Velikonoční dekorace
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Ovečka
(ÚT) 9:30–11:30 Velikonoční kraslice
(ST) 16:00–18:00 Velikonoční tvoření
(ČT) 9:30–11:30 Velikonoční pomlázka
(ÚT) 9:30–11:30 Tulipánová zahrádka
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Kvetoucí stromy
(ÚT) 9:30–11:30 Čarodějnice

kcnadejekyjov@gmail.com

www.kyjov.dekanat.cz

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h – od 23.4. v gymnaziální 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 – od 23.4. večerní mše v gymnaziální kapli.
▶ každé (ÚT) v 17:30 h Setkání nad Evangeliem – chcete-li si prohloubit znalosti
a dozvědět se něco více, tak určitě přijďte do prostor fary v Kyjově.
▶ každá 3. (ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte do prostor
fary v Kyjově.
Dubnové akce:
do 19.4.
(každý PÁ,NE) v 17:55 h Křížová cesta – přijďte prožít poslední cestu
Pána Ježíše.
25.4.
(ČT) v 17:00 h Mše sv. v kapli sv. Rocha – (kaple ve směru na Vlkoš)
s prosbou za úrodu a požehnáním polí
28.4.
(NE) v 18:30 h Skautská mše svatá
Velikonoční bohoslužby:
18.4.
(ČT) v 18:30 h Zelený čtvrtek
19.4.
(PÁ) Velký pátek – velkopáteční obřady začnou v 15:00 h a poté křížová
cesta městem se zakončením u kaple sv. Josefa nad muzeem.
20.4.
(SO) Bíla sobota – od 8:00 h otevřen Boží hrob, možnost soukromé adorace a zamyšlení. Ve 20:15 h obřady zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
21.4.
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Neděle velikonoční – večerní mše
nebude.
22.4.
(PO) v 7:30 h, v 9:00 h Pondělí velikonoční

Odbor KČT Kyjovsko
organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343

zanetabrhelova@seznam.cz

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

30.4.
30.4.

info@bukovansky-mlyn.cz

21.4.
tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

www.bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Jak švec čerta ošidil – divadlo v areálu zámku, pohádku
zahraje Loutkové divadlo Kašpárek.
(ÚT) v 16:00 h Pálení čarodějnic – atrakce pro děti, táborák, občerstvení v zámeckém parku.
(ÚT) ve 20:00 h Československá noc legend – vystoupení skupin Tublatanka revival a Kabát revival v KD Bzenec.

Čeložnice
Čeložnice 3, 696 51 Kostelec

tel.: 518 617 445

obec.celoznice@seznam.cz

21.4.

www.celoznice.cz

Spolek hovoranských vinařů, o. s.
vinozhovoran@seznam.cz

27.–28.4.

www.radovanky-kyjov.cz

(SO) 10:00–19:00, (NE) 9:00–12:00 „Hovoranskými vinohrady za vínem“ – pořádá Spolek hovoranských vinařů. Jedná se o obdobu otevřených sklepů, ale tentokrát přímo mezi vinohrady. Neomezená ochutnávka od více jak 20 vinařů. Od 19:00 h večerní zábava s CM. Připravujeme
pro vás 5km okruh okolo Hovoran s výhledem na krásné prostředí přírodní rezervace Hovoranské louky, které jsou součástí takzvaného Moravského Toskánska. Trasa je vhodná nejen pro pěší, ale i pro cykloturisty. 28.4. (NE) 9:00–12:00 možnost zakoupení vína od vinařů v jejich
sklepech. Více informací na e-mailu vinozhovoran@seznam.cz na tel.:
724 265 791 nebo na facebookové události https://www.facebook.com/
events/2405022066392125/. vstupné do 21.4. 450 Kč, na místě 550 Kč

tel.: 724 740 334

slavojmoravany@gmail.com

www.slavojmoravany.com

(NE) ve 14:00 h Velikonoční výstava vín – pořádá Fotbalový oddíl Slavoj Moravany v KD Moravany. Hraje CM Mojmíra Vlkojana.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

tel.: 518 622 621

nenkovice@nenkovice.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 z našeho jídelního lístku výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00, (SO,NE, svátky) 11:00–18:00 (vždy v celou hodinu).
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. – přeneste se s námi do prostředí, ve
kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.). Nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan a keramiku
tupeskou.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
Dubnové akce:
6.4.
(SO) 14:00–21:00 Košt vín – tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, CM Friška

www.nenkovice.cz

(NE) Výstava obrazů Jana Botka – pořádá Galerie při OÚ v Nenkovicích. Otevřeno: (SO,NE) 15:00–19:00, (PO–PÁ) 14:00–17:30.

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

do 27.5.

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(PO) Výstava Josefa Hasíka: MAKRO fotografie (hmyz) – v KD. Otevřeno (PO,ST,PÁ) 8:00–18:00.

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

6.4.

14.4.

podatelna@sardice.cz

mc.blahusek@tiscali.cz

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

27.4.

tel.: 777 574 164

achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

(SO) ve 14:00 h Místní výstava vín – Přátelé Achtele pořádají v sokolovně ve Vlkoši.

Městský kulturní klub Vracov
tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

4.4.

14.4.
21.4.

27.4.
27.4.
28.4.
30.4.

www.mestovracov.cz

(ČT) v 18:00 h Koncert posádkové hudby – MKK Vracov zve všechny
příznivce hudby na koncert Vojenské hudby Olomouc v KD ve Vracově.
Koncert se koná k osvobození města Vracova.
vstupné dobrovolné
(NE) v 15:00 h Hledání velikonočních vajíček – DDM Vracov zve všechny děti i s rodiči do areálu Březíčko ve Vracově. Těšit se můžete na hledání
vajíček, výtvarnou dílnu a zdobení perníčků. Košíček na vajíčka s sebou.
(NE) 14:00–17:00 Velikonoce v muzeích – přijďte nasát velikonoční
atmosféru do našich muzeí. Můžete ochutnat tradiční jarní pokrmy,
uplést „žilu“, nazdobit si perníček nebo si koupit něco z rukodělných
výrobků. Své vystoupení předvede dětský folklorní soubor Lipinka.
(SO) v 19:00 h Koncert skupiny Cimballica – v kinosále KD ve Vracově.
Předprodej lístků proběhne od 8.4. (PO) v informačním centru Vracov.
(SO) 9:00–21:00 Geocaching camp Vracov – DDM Vracov zve všechny
příznivce nejen geocachingu na výuku stromolezení, šifrování, únikovou hru a mnoho dalšího na DDM.
(NE) 14:00–16:00 Burza dětských potřeb a hraček – v malém sále
MKK Vracov.
(ÚT) Stavění máje s pálením čarodějnic – pořádá MKK a DDM Vracov
na městečku ve Vracově. V 16:00 h slet čarodějnic, v 17:00 h stavění máje.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

Galerie Nenkovice
do 7.4.

30.4.

tel.: 728 718 917

(NE) ve 14:00 h Na Marka zasaď oharka – tradiční košt nakládaných
okurek a nakládané zeleniny v areálu muzea ve Vacenovicích. K poslechu hraje CM Oskoruška.
(NE) ve 14:00 h Velikonoce v muzeu – ukázky velikonočních zvyků
(pletení žil, výroba píšťalek, zdobení kraslic a perníčků), workshopy pro
děti v areálu muzea ve Vacenovicích.
(ÚT) ve 20:05 h BELTINE – rej čarodějnic s ohňovou show (ve 21:00 h)
v podání skupiny historického šermu IN TABERNA na Salaši Rúdník
u Vacenovic.

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

www.vinozhovoran.cz

696 50 Moravany u Kyjova

21.4.

21.4.

(NE) ve 14:00 h Tradiční košt vín – ochutnávka vín, CM, občerstvení,
grilovaná kýta. Přijďte se velikonočně naladit do Čeložnic.

Slavoj Moravany

Areál Bukovanský mlýn

www.kcnadejekyjov.webnone.cz

14.4.

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo
setkání na tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematické bohoslužby v malém sále KD Kyjov.
14.4.
(NE) v 16:00 h Pomáhejme si vzájemně! – tématem provede Laura Zlámalová.

informator@bzenec.cz

Národopisná společnost Vacenovice, o. s.
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

(ÚT) Zdravá Voda – Silničná – Žarošice (5,2 km)
v 8:56 h, bus
(ÚT) Strážovice – rez. Adamce – Nenkovice (6 km)
v 8:56 h, bus
(ÚT) Dubňany, zast. Kemp Josef – rez. Horky – Milotice (6,8 km)
				
v 9:10 h, bus
23.4.
(ÚT) Ostrožská Nová Ves – Nedakonice (9,7 km)
					
v 8:32 h, vlakové nádraží
30.4.
(ÚT) Roštín – Bunč – Kostelany (11,4 km)
v 9:10 h, bus

Příměstské tábory 2019:
▶ Bližší informace budou zveřejněny na webu a facebooku od března 2019.
1.–5.7.
(PO–PÁ) Cyklistický – vhodný pro děti 7–13 let.
22.–26.7. (PO–PÁ) Indiánský – vhodný pro děti 3–13 let.
5.–9.8.
(PO–PÁ) Retro hry – vhodný pro děti 3–13 let.
12.–16.8. (PO–PÁ) Přírodovědný – vhodný pro děti 3–13 let.

tel.: 739 600 008

21.4.

mirostas@seznam.cz

2.4.
9.4.
16.4.

www.kmk.wbs.cz

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil

fakyjov@ado.cz

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)

rezidenci, v programu vystoupí Slovácký krúžek Šardičánek, tvořivé dílničky pro děti.

tel.: 518 624 525

www.sardice.cz

(SO) v 11:00 h Jarní otvírání sklepů v Šardicích – otevřeno 17 sklepů,
bude připraveno téměř 250 vzorků vín, připraveno pohoštění ve sklepech. Večerní posezení u cimbálu v Obecní hale U Orla.
(NE) ve 14:00 h Vítání jara – pořádá kulturní komise v Augustiniánské

tel.: 732 201 401

6.4.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:00 h Velikonoční prodejní výstava – pořádá Spolek Babule
Vřesovice v tělocvičně školy ve Vřesovicích. Vystoupí děti z Vřesovjánku.

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

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

▶ Otevírací doba: listopad – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po tel. dohodě:
725 920 846.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních
a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika, etnografie, archeologie,
přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
9.4.–31.5. (ÚT–PÁ) Marie Žampachová: Obrazy – průřez tvorbou.
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 9.5.
(ČT) Vladimír Matoušek: Sochy – průřez tvorbou významného brněnského sochaře, autora sochy Cyrila a Metoděje u katedrály na Petrově
v Brně.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
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• 2.4. (ÚT) v 18:00 h EXPEDIČNÍ KAMERA – přehlídka outdoorových filmů
„EXPEDIČNÍ KAMERA“ je mezinárodní filmový festival, který je svým rozsahem
největší cestovatelskou a outdoorovou akcí v ČR. V letošním programu najdete
6 filmů, oceněných na mezinárodních festivalech, ale i čerstvé novinky z domácí
produkce. Můžete se těšit na expedici do nitra peruánské džungle, mrazivý příběh
horolezce zraněného těsně pod vrcholem vysněné hory Tupendeo, novozélandské
adrenalinové putování na horských kolech a packraftech, medailonek
handicapované lezkyně, závod napříč Spojenými státy v podání dvou houževnatých
cyklistek a běžeckou výpravu slovenských ultra běžců po stopách nelítostné
židovské historie.
•

3.5. (PÁ) 7:00–15:00 FARMÁŘSKÉ TRHY

•

7.5. (ÚT) v 19:00 h

Houslista JIŘÍ POSPÍCHAL a jeho žáci

•

14.5. (ÚT) v 19:00 h

Dechová hudba VRACOVJÁCI

16.5. (ČT) v 19:00 h Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ
Petr Vondráček je populární český herec, moderátor, konferenciér, klavírista
a frontman skupiny Lokomotiva. Spoustu let exceluje v pořadu na rádiu Impuls
„Hudební omáčka Petra Vondráčka“. Také se zúčastnil úspěšné hudebně-zábavné
show Tvoje tvář má známý hlas.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

DUBEN 2019

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

18.5. (SO) v 15:00 h

•

21.5. (ÚT) v 19:00 h

•

25.5. (SO)

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – program pro děti
SCREAMERS – SMÍM PROSIT? – travesti skupina

•

•

3.8. (SO) XXIII. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV

•

15.–18.8. XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019
(30 pořadů ve 4 dnech, věhlasná jízda králů, 3000 krojovaných v průvodu)

•
•

V kyjovském letním kině uvede Městské kulturní středisko jeden
z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně. Půvabná
komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž podle údajného zákazu
nesměly přebývat ženy, je plná slavných hitů Karla Svobody. Tento skvost české
muzikálové scény bude uveden v podání Městského divadla Brno.
Vstupné: vstupenky zakoupené do 31.3. (NE) 490 Kč;
1.4.–31.5. (PO–PÁ) 550 Kč; 1.–8.6. (SO–SO) 630 Kč

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:

•

•
•

26.4.

26.4.

POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00 tel.: 518 612 378

Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00 – 17:00, (SO) 9:00 – 11:30 tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL – 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, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: 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 – květen 2019 je 14.4. (NE).
Změna programu vyhrazena.

OSLAVY 74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA KYJOVA
A UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

(PÁ) Pietní akt s položením věnců a krátkým programem – v 10:30 h
kladení věnců u Památníku 2. sv. války v Bohuslavicích; v 10:45 h kladení věnců u Památníku obětem 1. a 2. sv. války v Boršově; v 11:00 h
kladení věnců s krátkým kulturním programem u nového Památníku
obětem 2. sv. války v parku u kaple sv. Josefa v Kyjově.
(PÁ) v 16:00 h Koncert DH Mladá muzika Šardice – před radnicí.

OSLAVY 100 LET SKAUTŮ V KYJOVĚ

(v předprodeji od 14.3. od 9:00 h)

KYJOVSKÝ ŠKOPEK
31.5. (PÁ) v 17:00 h KÁCENÍ MÁJE
7.6. (PÁ) 7:00–15:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
8.6. (SO) ve 20:00 h NOC NA KARLŠTEJNĚ – muzikál na letním kině

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

Významné akce v Kyjově

•

•

město Kyjov
M
A

třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov

i bohatou slováckou tombolu! Vstupenka (zahrnuje neomezenou konzumaci vína, katalog, skleničku s potiskem) také slouží jako poukaz na
nákup vína od vybraného vinaře v hodnotě 100 Kč.
vstupné 320 Kč
(NE) 11:00–13:00 Velikonoční neděle – ukázky a výuka lidových zvyků
v přízemí mlýna (pletení pomlázek, škrábání vajíček…).

R

Dobrovolnické centrum Krok Kyjov, z. ú.

Římskokatolická farnost Kyjov

ZD
A

Dubnové akce:
2.4.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou při šálku kávy – v jídelně penzionu.
9.4.
(ÚT) Zájezd na Zámek Tovačov, Dub nad Moravou – prohlídka kostela, exkurze.				
cena 400 Kč
▶ Trénování paměti – Zdeněk Choura, termín bude upřesněn.

26.4.–28.6. (PÁ–PÁ) Výstava 100 let skautingu v Kyjově – v předsálí KD a Galerii
& Čajovně Kyjov. Vernisáž výstavy proběhne 26.4. (PÁ) v 18:00 h. Oficiální zahájení oslav. Skautská organizace v Kyjově byla založena jako
jedna z prvních na Moravě na podzim roku 1919 hodinářem bratrem
Poláškem. V prvním roce měl chlapecký oddíl 36 skautů a dívčí 28 skautek. Kyjovští skauti byli velmi aktivní a pořádali každoročně putovní
i stálé tábory a turistické výlety po celé republice.
vstup volný
27.4.
(SO) v 15:00 h Svatojiřský košt vín – košt ku příležitosti svátku patrona
skautů sv. Jiří proběhne v bývalé zdravotnické škole Kyjov. Můžete se
těšit na téměř 200 vzorků od místních vinařů a bohaté občerstvení.
28.4.
(NE) v 18:30 h Skautská mše – první výroční víkend zakončí mše svatá
obětovaná za všechny živé i zemřelé skauty v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Kyjově. Mši bude sloužit kyjovský děkan a skaut P. Vladimír
Mrázek – Norek.

Udělejte něco pro své zdraví
6.,13.4.

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

(SO) Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do
bazénu hradí každý sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), ve 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Připravujeme
8.6.

OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2019

(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska – v rámci 5. ročníku se
představí téměř 30 vinařství a vinařů z celého Kyjovska. Od 16:00 h bohatý kulturní program v areálu na Šištótě, od 18:00 h hraje cimbálová muzika. Více informací na www.kyjovskesklepy.cz a na facebooku.
Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog s mapkou,
degustační skleničku a kupony na nákup vína v hodnotě 2 x 100 Kč.
Vstupné lze zakoupit v Informačním centru nebo v pokladně KD, online www.ticketportal.cz.
vstupné do 1.6. (SO) 500 Kč, poté 600 Kč

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

2.4.

5.4.

5.4.

7.4.
9.4.

10.4.
14.4.

16.4.

18.4.

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

(ÚT) v 19:00 h DH Gloria – v divadelním sále KD. Dechová hudba Gloria
vznikla v r. 1994 v Kyjově pod stejnojmenným nakladatelstvím. Jejím kapelníkem a majitelem vydavatelství je známý trumpetista a skladatel Zdeněk
Gurský. Věnuje se nejen dechovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě.
Převážnou část vystoupení má kapela v zahraničí, proto se také stala v roce
2000 Mistrem Evropy v německém Maihingenu.
vstupné 150 Kč
(PÁ) v 7:00 h Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Nabídka
zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky
ze dřeva, koření, bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, bezlepkové výrobky. Další farmářské trhy 2019 se uskuteční v pátky:
3.5.,7.6.,6.9.,4.10.				
vstup volný
(PÁ) v 18:00 h Diskuzní setkání s Kazmou – v divadelním sále KD.
Diskusní setkání s jedním z největších internetových producentů a influencerů v ČR, s producentem oblíbeného internetového pořadu One
Man Show, Kamilem „Kazmou“ Bartoškem. Kazma má za sebou už
několik velkých skandálů, a protože ho ještě nezavřeli, měl Studentský
parlament nápad pozvat jej do Kyjova, abyste se s ním mohli setkat a podebatovat o čemkoliv, co vás napadne. Následně by mohlo proběhnout
krátké focení i s Kazmou ve fotokoutku.		
vstupné 300 Kč
(NE) v 19:00 h Normální debil: Deník puberťáka aneb Mé dětství
v socializmu – v divadelním sále KD. Představení je vyprodáno.
(ÚT) v 19:00 h Vladislav Bláha: Kytara od klasiky po blues – v divadelním
sále KD. Vladislav Bláha je jediný český kytarista, který hrál recitál v Carnegie
Hall v New Yorku. Vladislav Bláha je docentem JAMU, pedagogem Konzervatoře Brno a externím pedagogem Univerzity Guanajuato, Mexiko. Vede
mistrovské kursy na univerzitách a hudebních školách v USA (10x), v Mexiku
(10x), v Rakousku, v Německu a na řadě festivalů. Je ředitelem Mezinárodního
kytarového festivalu BRNO a předsedou České kytarové společnosti. Bláha absolvoval studium na Konzervatoři Brno a VŠ studium na Hochschule f. Musik
F. Liszt ve Weimaru v Německu, doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě
a habilitoval na docenta JAMU. Své interpretační umění zdokonalil na stážích u významných osobností: J. W. Duarte, Londýn, G. Crosskey na Royal
Northern College v Anglii, C. Cotsiolis a A. Carlevaro. 28 skladatelů z 16 zemí
mu věnovalo skladby. vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti 50 Kč
(ST) v 17:00 h Klub aktivních seniorů 60+: První setkání klubu – v divadelním sále KD. Program: aktivity pro seniory, kultura, turistika, poznávací
zájezdy, proč být aktivní i po 60, plánované akce na rok 2019, vaše návrhy.
(NE) v 15:00 h Madagaskar: Diskotéka pro děti – v estrádním sále KD.
Zveme všechny děti a rodiče z Kyjova a okolí na největší dětskou diskotéku na Kyjovsku. Tentokrát dětem přivezeme kamarády v životních
velikostech z oblíbené kreslené pohádky Madagaskar. Děti se můžou
těšit na dekorace ve stylu jungle a pobavit je přijedou kamarádi lvíček
Alex, zebra Marthy a král Jelimán, kteří mají pro děti vytvořen opravdu nabitý disko program. Veškerý výtěžek z akce věnujeme na dětské
oddělení do kyjovské nemocnice. Přijď si užít báječné odpoledne plné
zábavy a zároveň při tom pomoct nemocným dětem. Součástí programu je focení s postavičkami, světelná show, obchůdek s dárečky, soutěž
o nejhezčí kostým, soutěže ve zpívání a tancování. Zajištěno občerstvení
a malování na obličej. Prostor bude otevřen již od 14:30 h. Pořádá Tropic
bar Kyjov.		
vstupné děti do 15 let 40 Kč, dospělí 80 Kč
(ÚT) v 19:00 h Koncert Jožky Černého s cimbálovou muzikou – v divadelním sále KD. „Král lidovek“ Jožka Černý se narodil 14. března
1942 v Čejči. Dlouhá léta pracoval jako řemeslník, mechanik šicích strojů, umělecký kovář a automechanik. Už jako čtyřletý zpíval prezidentu
E. Benešovi. První oficiální singl vydal jako osmnáctiletý. Jen s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů natočil celkem 1200 písní. Prodal přes milion hudebních nosičů. Některé písně se v jeho podání
staly legendou – Za tú horú, za vysokú, Když sem šel z Hradišťa… Kromě
toho, že s cimbálovou muzikou nazpíval stovky písní, má v repertoáru
i obrovské šlágry dechové hudby. Písně jako Nedaleko od Trenčína, Okolo
Seče, Břeclavská kasárňa a mnoho jiných zpíval již se slavnou dechovkou
Moravanka.
vstupné v předprodeji 250 Kč; na místě 270 Kč
(ČT) v 19:00 h Miroslav Donutil: Cestou necestou – v divadelním sále
KD. Populární herec, bavič, vypravěč. Skvělé historky, nové příběhy
a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné
komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů.			
vstupné 390 Kč

21.4.
30.4.

(NE) ve 20:00 h Velikonoční beseda u cimbálu – s CM Pavla Růžičky
a Slováckým souborem Kyjov. Zpívání, tančení, půlnoční šlahačka v estrádním sále KD.				
vstupné 120 Kč
(ÚT) v 17:00 h Stavění máje – na Masarykově náměstí. Se Slováckým
souborem Kyjov a DH Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana
Kohoutka.				
vstup volný

3.4.

Kino Panorama
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

www.kino-kyjov.cz

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
2.4.
(ÚT) v 18:00 h Přehlídka outdoorových filmů „Expediční kamera“
..........................................................................100 Kč, děti do 15 let zdarma
3.4.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Pohádky naruby VB.....................................50 Kč
3.4.
(ST) v 19:00 h Roma Mexiko/USA/titulky................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
4.,14.,19.4. (ČT,PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Velké dobrodružství čtyřlístku ČR
.............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
4.,13.4.
(ČT,SO) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR..................................................120 Kč
5.,7.4.
(PÁ,NE) v 17:30 h LOVEní ČR...........................................................130 Kč
5.4.
(PÁ) ve 20:00 h My USA/titulky.........................................................120 Kč
6.,11.,12.,21.4.(SO,ČT) v 17:30 h, (PÁ,NE) ve 20:00 h Teroristka ČR...................130 Kč
6.4.
(SO) ve 20:00 h Žena na válečné stezce Island/Francie/UK/titulky
.................................................................................................................100 Kč
7.,13.4.
(NE) v 15:00 h, (SO) v 17:30 h Jak vycvičit draka 3 USA
.............................................................................................110 Kč/RV 396 Kč
7.4.
(NE) ve 20:00 h Zraněná srdce USA/titulky....................................110 Kč
10.4.
(ST) v 16:00 h Léto s gentlemanem ČR........................................ BS 60 Kč
10.4.
(ST) v 19:00 h Bojovnice slunce Francie/Belgie/Gruzie/titulky
............................................................................................ 100 Kč/ČFK 80 Kč
11.4.
(ČT) ve 20:00 h Trabantem tam a zase zpátky ČR.........................100 Kč
12.,21.4. (PÁ,NE) v 17:00 h Shazam! USA *2D...............................................130 Kč
14.4.
(NE) v 17:00 h Shazam! USA *3D.....................................................150 Kč
14.4.
(NE) ve 20:00 h Manželské etudy: Nová generace ČR...................100 Kč
17.,27.4. (ST) v 16:30 h, (SO) v 17:30 h Ženy v běhu ČR...............................120 Kč
17.4.
(ST) v 19:00 h Jižní vítr Srbsko/titulky......................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
18.4.
(ČT) v 17:30 h Řbitov zvířátek USA/titulky....................................120 Kč
18.,26.4. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Hellboy USA.......................................................130 Kč
19.,28.4. (PÁ,NE) ve 20:00 h La Llorona: Prokletá žena USA/titulky.........130 Kč
20.,28.4. (SO) v 17:30 h, (NE) v 14:30 h Hledá se Yetti USA.....120 Kč/RV 432 Kč
20.4.
(SO) ve 20:00 h Hellboy USA/titulky................................................130 Kč
21.4.
(NE) v 15:00 h Mrňouskové 2: Daleko od domova Francie
.............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
24.4.
(ST) v 19:00 h Arctic: Ledové peklo Island/titulky.... 100 Kč/ČFK 80 Kč
25.4.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Zrodila se hvězda USA/titulky
............................................................................................ 80 Kč/děti zdarma
25.,28.4. (ČT,NE) v 16:30 h Avengers: Endgame USA *2D...........................130 Kč
25.4.
(ČT) ve 20:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky........................110 Kč
26.4.
(PÁ) v 16:30 h Avengers: Endgame USA *3D..................................150 Kč
27.4.
(SO) ve 20:00 h Avengers: Endgame USA/titulky *2D...................130 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 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

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

do 30.4.
1.4.
3.4.

tel.: 518 614 358

www.knihovna-kyjov.cz

(ÚT) Výstava „Živé pochodně jako forma politického protestu: Jan
Palach a ti druzí“
(PO) v 9:00 h Všestranný autor Jan Cimický – beseda v jídelně Centra
sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 9:00 h Slavnostní otevření FAMILY POINTU v knihovně –
9:30–10:30 program pro maminky s dětmi. Budeme si povídat o knížkách podle věkových kategorií dětí v předškolním věku. Tato akce pro-

3.4.
9.4.

10.4.
11.4.

30.4.

běhne k celorepublikovému projektu „Bookstart – s knížkou do života.“
Prosíme maminky, které by se chtěly zúčastnit, aby se přihlásily v dětském oddělení buď osobně, nebo e-mailem detske@knihovna-kyjov.cz
a uvedly počet dětí, se kterými přijdou. Počet míst je omezen.
(ST) v 17:00 h Psychologie nemocí – každá rostlina roste ze semínka. Je
skryté v zemi a začátek jeho růstu není viditelný, dokud klíček nevyrazí
ze země vzhůru. U nemocí je to stejné. Jejich přípravná fáze k růstu není
viditelná ani citelná. Kde se však berou semínka nemocí? Čím jim dáváme
možnost růstu? A proč je nedokážeme v určitých případech zvládnout?
Odpovědi získáte na ojedinělé přednášce. Přednáší consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve studovně-čítárně.
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Vyhlášení nejlepších čtenářů roku 2018 – proběhne
v přednáškovém sále v rámci celostátní akce „Březen měsíc čtenářů“
zaměřené na podporu čtenářství. Hudební doprovod: žáci ZUŠ Kyjov.
(ÚT) v 17:00 h Křest knihy „Kyjovsko z nebe“ – v přednáškovém sále.
„Kyjovsko – kraj mého srdce. Tady jsem se narodil, tady jsem prožil celý
svůj život. Tady žije moje rodina a přátelé, žijí tu dobří lidé. Jsou jiní než
jinde v naší krásné republice, jsou srdeční, pohostinní, výjimeční, obrovští patrioti přisátí k rodné hroudě jako tato kniha, ta je přesně taková. Člověk vždy vzhlížel obdivně k ptákům nebo motýlům, záviděl jim
jejich rozhled a krásu, co mohou vidět. To, co potěší. Kniha Kyjovsko
z nebe přináší všem, co by chtěli vidět taky tu krásu, pohledy, které jsou
jiné, jsou originální, ale hlavně dokážou ukázat všem, co o to stojí, výjimečnost Kyjovska. A je opravdu na co se dívat…“ slova autora Tibora
Skalky. Hudební doprovod Mladá cimbálová muzika ZUŠ Kyjov.
(ST) v 17:00 h Život je krásná záhada, nikoli problém – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.		
vstupné 50 Kč
(ČT) v 17:00 h Tuktukem z Thajska až na Moravu – Tomáš Vejmola
alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tuktuk je
thajská tříkolka, kterou si pořídil v Thajsku a bez jakýchkoliv zkušenosti
se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl
světa. O tom, jak zvládnout těžké situace nebo jaké to je být sám jeden
rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek plných neskutečných situací, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných Indů, ale
i nádherného Íránu, vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou milerád
poví za doprovodu fotografií, hudby a videí promítaných na plátně. Cestovatelská beseda v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
(ÚT) v 17:00 h Jiří Bartoň – autorské čtení a beseda o knize „Velká kniha herců první republiky a protektorátu“ v přednáškovém sále. Kyjovský
rodák Jirka Bartoň představí knihu, která vznikla ve spolupráci se spisovatelem Robertem Rohálem. Publikace není primárně encyklopedií, ale
představuje životopisy známých i některých méně známých osobností
tohoto období. Kniha se zabývá i nepříliš zveřejňovanými skutečnostmi
a snaží se jít až pod povrch faktů.
vstupné dobrovolné

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, změna otevírací doby
v (NE) 13:00–17:00. Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
do 3.4.
(ST) Výstava "Krása ukrytá nejen v jehlicích"
10.–12.4. (ST–PÁ) Velikonoční předváděcí akce
28.4.
(NE) ve 13:00 h Blešák
▶ v dubnu bude probíhat kurz „Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska“ – doporučujeme sledovat webové stránky muzea www.masaryk.info.

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

tel.: 518 697 583, 606 765 030

filu. To skvěle vystihuje protiklad řádu a chaosu. Autorské šperky díky
těmto výtvarným principům působí jako zmenšené velkorozměrné objekty. Využívá také techniku kavitážního leptu. Kromě plastik a objektů
ji uplatňuje také při výrobě originálních grafických desek. Ty pak užívá
k tvorbě slepotisků a barevných reliéfních grafik. Každý kus z jeho dílny je jedinečný originál. Mezi jeho díla patří např. insignie pro biskupa
české starokatolické církve, ceny pro Asociaci českých filmových kritiků,
divadelní ceny Alféda Radoka, cena pro vítěze Mistrovství historických
kol atd. Od 90. let vystavuje v mnoha galeriích v ČR i zahraničí. Jako
člen Sdružení uměleckých kovářů ABANA navštěvuje USA. Jeho díla
jsou zastoupena v řadě soukromých sbírek.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

www.galeriedoma.cz

12.4.–4.5. (PÁ–SO) Kreslený humor Jiří Hiršl, básně Zdeněk Janas – vernisáž
výstavy 12.4. (PÁ) v 17:30 h.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 139, 739 272 215

ddm@domecekkyjov.cz

13.4.

18.4.

www.domecekkyjov.cz

(SO) 9:00–13:00 Velikonoční workshop – pletení z papírových ruliček,
gelové svíčky, velikonoční keramika, dětské dílničky.
vstupné 50 Kč
(ČT) Prázdninový den s domečkem – návštěva Sokolíčku, odpolední
dílničky a překvapení.

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

13.4.

18.4.

www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Kristina Barta project Event Horizon – koncert v rámci projektu Jazz v Kostce IX v Pražírně Kyjov. Pianistka Kristina Barta
vystudovala Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění
v Praze. Je držitelkou několika ocenění: nejlepší klavírní interpretace
v Powiew Mlodego Jazzu 2017, finalistka Euroradio Jazz Competition
2016 v Nizozemsku nebo 1. cena JazzPrix 2015. V r. 2017 vydala u rakouského vydavatelství Alessa Records debutové album Ema 29, na
kterém spolupracovala také s americkým vibrafonistou Davidem Friedmanem. Projekt Event Horizon hraje originální a kreativní hudbu vycházející z moderního jazzu, v němž se odráží dřívější studium klasické
hudby. Je zde kladen důraz na melodiku a hudba je plná emocí. Kristina
Barta (p); Kryštof Tomeček (g); Nela Dusová (sax); Jan Fečo (b); Marek
Urbánek (dr).		
vstupné 100/70 Kč
(ČT) ve 20:30 h Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet – koncert v rámci
projektu Jazz v Kostce IX v Pražírně Kyjov. Alf Carlsson/Jiří Kotača
Quartet zosobňuje spolupráci mezi švédským kytaristou Alfem Carlssonem a českým trumpetistou Jiřím Kotačou. Jiří oslovil své dva hudební
souputníky ze Slovenska – bubeníka Kristiána Kuruce a kontrabasistu
Petera Kormana, aby doplnili zamýšlený zvuk kvarteta. Cílem projektu
je najít a prozkoumat nové hudební cesty, než ty, které by se daly od klasických jazzových kvartetů očekávat. Vyzbrojeni úctou k jazzové tradici
a individualitou, zapříčiněnou jejich různými původy, přináší každý ze
členů něco svého do specifického zvuku tohoto kvarteta. Repertoár se
skládá z vlastních kompozic. Českoslovenští členové kvarteta spolupracují s renomovanými seskupeními jako jsou Matúš Jakabčic big band,
Gustav Brom big band, Cotatcha Orchestra, Lubomír Gašpar cymbal
project, Heart of Dixie, pravidelně se objevují na nahrávkách ČRo
a účastnili se také několika televizních produkcí.
vstupné 100/70 Kč

info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

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 tematikou.
Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT 11:00–20:00), (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
▶ V novém konceptu provozu galerie primárně nabízíme vína od kyjovského vinaře
Václava Šalši za nejlepší možné ceny. Dále prezentujeme vybraná vína vinařství
a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici stáčená vína se zaručeným moravským
původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Možnost posezení nejen u vína.
Nabízíme skvělé sýry i regionální výrobky studené kuchyně. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou
degustaci, teplou kuchyni a selský raut.
▶ Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové – celoroční, prodejní výstava obrazů
s folklórní tématikou.
Dubnová akce:
26.4.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost –
v rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí se Vám představí Vinařství Žerotín ze Strážnice. Přijďte ochutnat vína z vinařství nesoucího jméno hrdého moravského rodu. Bude nám potěšením ochutnat s Vámi vína z tohoto krásného cípu Slovácka. Z důvodu limitované
kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

5.4.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: VELIKONOČNÍ ČERVENÉ, polotmavé silné pivo 13% (spodně kvašený). Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
25.4.
(ČT) v 18:00 h Mongolsko – hledání kořenů… – vypráví Mgr. Marcela
Ondříšková v Kyjovském pivovaru. Promítání filmu s povídáním o cestě
přes mongolskou část tajgy až k pastevcům sobů.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na duben: Jehněčí, kůzlečí, králičí speciality
Připravujeme na květen:
▶ Chřest – zdravá a chutná surovina

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

tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)

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

tel.: 603 281 237

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Jazykovka Kyjov nabízí individuální i skupinové kurzy následujících jazyků: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a ruština. Připravíme Vás také
k různým jazykovým zkouškám, včetně maturity.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: denně 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 7–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen, bijáku a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Velikonoce
4.,5.4.
(ČT,PÁ) ve 14:00 h Zdobení květináčů
11.4.
(ČT) ve 14:00 h Velikonoční osení do květináčů
12.4.
(PÁ) ve 14:00 h Velikonoční výzdoba
23.4.
(ÚT) ve 13:00 h Výroba placek
24.4.
(ST) ve 13:00 h Pečení z listového těsta
25.4.
(ČT) ve 13:00 h Výroba mýdel

ProKyjov, z.s.
tel.: 732 520 409

6.4.

info@prokyjov.cz

www.prokyjov.cz

(SO) Vizuální smog a Kyjov – v 17:00 h komentovaná prohlídka kyjovského náměstí (sraz u kašny); v 18:00 h přednáška Veroniky Rút Novákové: Vliv vizuálního smogu na identitu města a rozvoj podnikání (Pražírna Kyjov). Prohlídka i přednáška zdarma.

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“.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně prožívat své stáří, tak přijďte mezi nás.
▶ 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.
Dubnová akce:
6.4.
(SO) v 18:30 h Křížová cesta s promítáním – přijďte s námi prožít poslední cestu Pána Ježíše trochu netradiční formou.

www.zahradkaukulky.cz

Tradiční pivní košty „U Kulky“:
5.4.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Rampušák 12 – Pivovar Dobruška.
12.4.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Benedict 12 – Klášterní pivovar Břevnov.
do 14.4.
(NE) Hodnocení piv – účastníci hodnocení získávají vždy 4. pivo zdarma a postupují do slosování o hodnotné ceny. Pro skupiny zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat předem.
19.4.
(PÁ) ve 21:00 h Slosování pivní soutěže o ceny – ceny jsou volné konzumace na zahrádce a v baru v hodnotách až 5 000 Kč. Osobní účast
nutná.

studijni@jazykovka-kyjov.cz

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

JazzKlub Kyjov, z. s.

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
4.–28.4.
(ČT–NE) Výstava „Jaroslav Válek: Ocelová plastika a reliéfní grafika“ – vernisáž výstavy se uskuteční 4.4. (ČT) v 17:00 h. Jaroslav Válek
je uznávaný výtvarník, umělecký kovář s osobitým přístupem k umění,
narozen 1954 v Uherském Hradišti, žije a tvoří ve Veselí nad Moravou.
Svá výtvarná díla a autorské šperky tvoří až na výjimky z oceli, zejména
nerezové. Při tvorbě plastik, objektů, šperků i designu uplatňuje princip
deformace v konfrontaci s čistým geometrickým tvarem výchozího pro-

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

(ÚT–NE) Ochutnávka vzorku vína od vinaře ze slovácké podoblasti –
ve Vinotéce Kyjov na Palackého ulici.
Připravujeme na květen:
13.–19.5. (PO–NE) Ochutnávka vzorku moštu od vinaře z Kyjova – ve Vinotéce
Kyjov na Palackého ulici.

Klub Bárka

23.–28.4.

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

19.4.

22.4.

tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.cz

(PÁ) v 17:30 h Sederová večeře – předvelikonoční židovská večeře, speciální chody, sborový dům AC. Počet míst omezen, účast nutno předem
objednat (nejpozději týden předem).		
vstupné 80 Kč
(PO) Velikonoční výlet na Pálavu – pro rodiny i jednotlivce. Nutné přihlásit se nejpozději týden předem.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu.
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

