www.seberevolta.cz

vymazal13@seznam.cz

facebook: Seberevolta Kyjov

▶ každé (PO) 17:00–18:00, (ČT) 18:00–19:00, (SO) 16:00–17:00 cvičíme workout v Sokolovně
			
členové Sokola a děti do 12 let vstup volný, ostatní 40 Kč
▶ Od konce června bude pro širokou veřejnost volně přístupné workoutové hřiště v areálu Městského stadionu. Připravujeme i oficiální otevírací akci (datum, čas a program bude včas upřesněn). Sledujte info kanály města a facebook: Seberevolta Kyjov.

Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov

tel.: 518 610 180, 774 664 698

leader.ks@centrum.cz

7.6.

www.kyjovske-slovacko.com

(NE) Klobúček: Tož vítajte na Kyjovském Slovácku! – Kyjovské Slovácko v pohybu a Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vás zvou na premiéru cyklu do Kina Panorama Kyjov. Ve
14:00 h od Velikonoc k dožínkám; v 15:30 h od Zlatej soboty k ostatkom. Cyklus kyjovského
dokumentaristy Tomáše Kubáka zachycuje hravou a zábavnou formou radosti života v kraji
protkaném vinohrady.

JazzKlub Kyjov, o. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

4.6.

www.jazzklubkyjov.cz

(ČT) ve 20:30 h Femi Temowo – koncert projektu „Jazz v Kostce“ v Pražírně Kyjov, Dobrovského 618.					
vstupné 100/70 Kč

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

19.6.
26.6.

tel.: 602 516 874

(PÁ) v 19:00 h Disco s DJ Igorem
(PÁ) v 19:00 h MELODIK-77

6.6.

12.6.
19.6.

www.zahradkaukulky.cz

(SO) Kulka-pétanque cup – srandaturnaj v pétanque tříčlenných družstev. V každém družstvu musí být alespoň 1 žena. Začátek turnaje v 10:00 h na zahrádce „U Kulky“ v Kyjově. Sraz
účastníků v 9:00 h. Hodnotné ceny a spousta legrace. Trénink možný kdykoli v otevírací
době zahrádky. Přihlášky u obsluhy zahrádky nebo baru denně, nejpozději do 3.6. (ST).
					
startovné 100 Kč/os.
(PÁ) „Křest Radegasta“ – od 20:00 h hraje Jirka Hilčer na harmoniku. První bečka piva
Radegast za 20 Kč/pivo. Kdo řekne platné heslo dne, má pivo zdarma. Heslo dne bude uveřejněno na www.zahradkaukulky.cz.
(PÁ) v 19:30 h Začalovec hraje „U Kulky“ – samé osvědčené hity známé kapely. Rezervace
stolů u obsluhy zahrádky denně 11:00–22:00.		
vstupné 50 Kč

ART mlýn Bohuslavice
adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic
Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

tel.: 774 346 165

v.kolbel@seznam.cz

6.6.

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

10.6.
11.6.
27.6.

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

info@bukovansky-mlyn.cz

www.bzenec.cz

26.–30.6.
14.6.
26.6.
27.6.
28.6.

29.6.
30.6.

www.obec-hovorany.cz

(PÁ–ÚT) Hovoranské krojové hody – pořádají stárci a hovoranská chasa za spolupráce
s SDH.
(NE) v 13:00 h Zvaní na hody – do průvodu hraje DH Šardičanka.
(PÁ) v 17:00 h Stavění máje, od 18:00 h hraje k tanci, poslechu a také zpěvu CM Cangla.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava pod májů – hraje hudební kapela Žízeň a Hlad.
(NE) v 10:30 h Slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, v 13:30 h sraz krojovaných u kostela (krojový průvod pro stárků a stárky se zastavením pro právo hodové u OÚ), v 17:00 h
odpolední hodová zábava pod májů (hraje DH Sokolka), ve 20:00 h večerní zábava pod májů
(DH Sokolka).
(PO) v 17:00 h Taneční zábava s programem pro děti, ale i ostatní – hraje DH Šardičanka.
(ÚT) ve 20:00 h Hodová diskotéka – hrají: DJ paul cross & DJ coddy.

6.6.

19.–20.6.

www.jezov.cz

(SO) ve 14:00 h Mezinárodní den dětí – soutěže a hry pořádá Myslivecké sdružení Vlast
Ježov na Oboře v Ježově. Zvěřinová jídla pro širokou veřejnost již od 12:00 h. Oslavu zakončíme v rytmu Disco.
(PÁ) 12:00–20:00, (SO) od 11:00 h do vyprodání Zvěřinové speciality – pořádá Myslivecké
sdružení Vlast Ježov na Oboře v Ježově, sobotní večer zakončíme Taneční zábavou se skupinou Zz Bar.

Labuty
tel.: 515 902 062

obec.labuty@email.cz

13.6.

www.labuty.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den ve Hlůšku v Labutech – připraveny budou soutěže pro děti,
jízda na koni, vyhlídkový let vrtulníkem, táborák, občerstvení. Večer živá hudba.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

6.6.

7.–30.6.
14.6.

tel.: 728 005 341

libalovar@seznam.cz

sobulky@wo.cz

26.6.
27.6.

(SO) Oslavy 75 let trvání Sokola Strážovice, oddílu kopané – ve 12:00 h slavnostní chůze
v pohostinství u Jandorů, v 13:30 h pietní akt s průvodem na místní hřbitov, ve 14:15 h zápas
přípravky, v 15:00 h mini turnaj Strážovic (Horní konec, Dolní konec, Legionáři), v 19:00 h
taneční zábava.

(NE) v 15:00 h ukázka cvičení ze systému Jóga v denním životě – v rámci Mezinárodního
dne jógy (pro děti i dospělé) v městském parku v Kyjově. Vezměte si podložku a pohodlné
oblečení.					
vstup zdarma

Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 217, 777 948 493

kd@svatoborice-mistrin.cz

21.6.
26.6.
28.6.
29.6.

www.svatoborice-mistrin.cz

(NE) v 13:00 h Dětská hasičská soutěž – hasička Svatobořice
(PÁ) v 16:00 h Táborák – ukončení školního roku na hasičce ve Svatobořicích.
(NE) Farní pouť k Navštívení Panny Marie a 20. výročí vysvěcení areálu „Jednota Orel“
– v 10:00 h slavnostní mše svatá; ve 14:00 h dětské sportovní odpoledne; v 18:00 h taneční
zábava, areál Orla.
(PO) v 8:00 h Slavnostní ukončení školního roku s pasováním budoucích prvňáků – KD

MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně
696 04 Svatobořice-Mistřín

ou.sardice@sardice.cz

6.6.

12.6.
13.6.
13.–14.6.
15.6.
20.6.
26.6.
27.6.
29.6.

tel.: 518 622 425

www.sobulky.cz

(PÁ) ve 20:00 h Diskotéka s DJ Igorem – v areálu hřiště TJ. Za nepříznivého počasí ve sportovní hale u ZŠ.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava se skupinou Crash z Jižních Čech (www.kapelacrash.cz) –
v areálu hřiště TJ. Za nepříznivého počasí ve sportovní hale u ZŠ.

starosta@vlkos.cz

27.6.

Vrkot 2015
▶ Více informací na www.ddmvracov.cz nebo v kanceláři DDM, tel.: 518 628 472, 776 095 266.
14.6.
(NE) v 15:00 h Odpoledne s rytíři a princeznami – Březíčko Vracov. Zábavné odpoledne se
skupinou historického šermu Canimus Surdis, na závěr pasování dětí na rytíře a dvorní dámy.
(PO) v 17:00 h Vodojem Cup – závody kol všech věkových kategorií do vrchu na cestě k vodojemu.
15.6.
17.6.
(ST) v 17:00 h Táboráček – dvůr DDM. Opékání špekáčků, skákací hrad a soutěže pro děti,
které navštěvují kroužky na Domečku.
(PÁ) v 17:30 h Vracovská LUMPIÁDA – sportovní klání rodinných týmů na Stadioně ve Vracově.
19.6.
21.6.
(NE) v 15:00 h a v 18:30 h Hrátky s čertem – divadelní představení pohádky nejen pro děti
v KD Vracov. Předprodej v kanceláři DDM.

LES PARK Vřesovice
Vřesovice 312 (nad rybníkem), 696 48 Vřesovice

info@bike-park.cz

26.6.
27.6.

podatelna@sardice.cz

www.vlkos.cz

červen 2015

www.mestokyjov.cz

Sdružení pro záchranu Motýlího ráje
Ždánice

zuzana.veverkova@seznam.cz

7.6.

tel.: 776 355 952

www.motyliraj.zdanice.eu

(NE) Ždánické slavnosti Motýlího ráje – od 13:00 h pestrý program s přírodovědnými exkurzemi v údolí Šraňky na okraji Ždánic a 13:00–16:00 start procházek
Pohádkovým lesem přímo ze Ždánic. Nebudou chybět hry a soutěže v přírodě, malování na obličej, opékání špekáčků a jehňata s kůzlátky na pohlazení. Pořádá Pro
záchranu Motýlího ráje, z. s., Palánek, o. s. a DDM Ždánice.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen, červen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská
sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice. Sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
do 30.6.
(ÚT) A ta kráva, mléko dává – tématická výstava se zaměřením na historii zpracování mléka.
12.6.
(PÁ) 16:00–22:00 Muzejní noc – ve spolupráci s výtvarným oborem při ZUŠ ve Ždánicích
(noční prohlídka stálých expozic a výstavy, dílničky pro děti).
5.7.–30.8.
(NE–NE) Jan Vincent (obrazy)
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 12.7.
(NE) Krajina očima tří generací (Danuše Komárková, Michal Dujsík, Jiří Ivičič) – výstava
fotografií.
do 12.7.
(NE) Výstava k 50. výročí obnovení krojovaných hodů ve Ždánicích

www.ickyjov.cz

www.ckregio.cz

Významné akce v Kyjově
120 nejlepších vín ze Slovácké
vinařské podoblasti
Výběr z vítězných vín Galerie
rulandských vín Kyjov

www.obeczadovice.cz

(SO) v 15:00 h Rok na vsi – pořádá Dětský slovácký krúžek Púpavěnka v KD v Žádovicích u příležitosti 5. výročí založení. Program: taneční vystoupení, hosté, beseda u cimbálu.
(NE) ve 14:00 h Dětský den – pořádá Spektrum Žádovice, o. s. ve spolupráci
s obcí a MŠ na hřišti TJ Sokol Žádovice s programem Dětské radovánky, který
uvede Podbeskydská agentura PhDr. Mgr. Vítězslava Černocha. Děti se můžou těšit
na diskotéku s tetou Ditou, kouzelnickou školu s klaunem Kukem, veselé soutěže
s vodníkem Čendou, skákací hrad a jiné atrakce. Občerstvení zajištěno, grilované
speciality. Za nepříznivého počasí v KD.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

6.6.

tel.: 518 624 525

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228

www.les-park.cz

a okolí

Žádovice
Žádovice 89, 696 49

www.sardice.cz

(SO) Sklepy dokořán – ve 14:00 h otevřené sklepy s ochutnávkou vín místních vinařů; ve
20:00 h taneční zábava v areálu vlkošských bůd. 8. ročník akce v lokalitě vlkošských búd.
Součástí akce je turistický pochod okolím Vlkoše, start 6:00–11:00 z nádraží ČD Vlkoš, cíl ve
vlkošských búdách. Občerstvení zajištěno, lístkový systém, k dobré náladě zazpívá mužský
sbor ze Strážovic a CM.

tel.: 604 230 881

www.bike-park.cz

(PÁ) v 15:00 h Zahájení prázdnin – zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi.
(SO) „Tancem a dotekem ukážu Ti cestu ven“ – spontánní tanec a meditace, Petra Ogé.
Registrace předem na tel.: 604 230 881.
▶ Lesní bar – otevřen mimo sezónu každou (SO,NE) od 13:00 h

21.6.

(SO) v 13:00 h PIWI 2015 a Hibernal fórum – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice
v Obecní hale U Orla.
(SO) ve 14:00 h Dětský den na Ranchi Marco – pořádá Zdeněk Varmuža, bohatý program
pro děti, westernové oblečení vítáno.
(NE) ve 14:30 h 27. ročník přehlídky Mládežnických dechových hudeb – účinkuje ZUŠ
Veselí nad Moravou, ZUŠ Gbely, Veselá muzika Ratíškovice, Mladá muzika Šardice, uvádí
Franta Uher, pořádá obec Šardice ve spolupráci ZUŠ Kyjov v areálu TJ Baník Šardice, akce se
koná za každého počasí (krytá tribuna).
(PÁ) 20:00–2:00 Beseda u cimbálu – pořádá FOS Šardičan v Amfiteátru za starou školou.
(SO) v 16:00 h Folklorní festival – VI. ročník pořádá FOS Šardičan v Amfiteátru za starou
školou.
(SO–NE) Žijeme hrou – turnaj žákovských družstev U 12, cca 20 týmů, 300 hráčů, pořádá
TJ Baník Šardice.
(PO) Pouť na Turzovku – pořádá Orel Jednota Šardice.
(SO) ve 14:00 h Den dětí s hrami a diskotékou – pořádá Za zdravé Šardice na hřišti TJ Baník
Šardice.
(PÁ) v 17:00 h Noc v muzeu – Hurá prázdniny, hry pro děti, kouzelník, táborák, pořádá obec
Šardice před Augustiniánskou rezidencí.
(SO) v 15:00 h Myslivecké odpoledne – bohatý program pro děti, občerstvení zajištěno,
pořádá MS Hubert Šardice u myslivny.
(PO) v 17:00 h Absolventský ples – pořádá ZŠ T. G. Masaryka Šardice v Obecní hale U Orla.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

20.6.

20.6.

www.mestovracov.cz

(ÚT–NE) Výstava starých kočárků a panenek – malý sál KD.
(PÁ) v 17:00 h Vracovský slavíček – tradiční pěvecká soutěž Masarykovy ZŠ v kinosále KD.
Tentokráte vystoupí nejenom nejlepší zpěváčci, ale se svým programem se představí i další
žáci školy.
(NE) v 16:00 h Koncert Pavla Helana – písničkář, finalista soutěže Česko Slovensko má
talent vystoupí ve farní zahradě, v případě nepříznivého počasí se koncert koná v kinosále
KD. Předprodej v infocentru Vracov.			
vstupné 130 Kč
(SO) v 18:00 h Cirkus bude – vzdušná akrobacie s motivem Fantoma opery v kinosále KD.
Rezervace a informace na www.SkupinaMistral.cz.		
vstupné 75 Kč
(SO) v 13:00 h „O salátovou mísu“ – tradiční pouliční turnaj dospělých na Stadioně FC
Vracov za účasti družstev: Městečko, Čaganov, Osmek, Starce.

www.mckrtecek.eu

Šardice
6.6.

14.6.

Kam v Kyjově

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

2.–7.6.
5.6.

tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)

info@mckrtecek.eu

Otevírací doba. (PO,ST) 9:00–11:00, ST 16:00–18:00
14.6.
(NE) 14:00–17:00 Den otců – autíčkohraní v KD ve Svatobořicích-Mistříně. Akce ve spolupráci s firmou Miragame, s.r.o., zábava s autodráhou, RC modely terénních aut, minigolf,
šlapací motokáry.			
vstupné 80 Kč, děti do 3 let zdarma

Vlkoš

Sobůlky
Sobůlky 105, 697 01

21.6.

Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

www.strazovice.cz

Sdružení Jóga v denním životě Střílky

www.milotice.cz

(SO) v 15:00 h Koláčkové zpívání – pořádá Ženský pěvecký sbor Moravjanky, o. s. za KD
v Moravanech u Kyjova. Vystoupí: Ženský sbor z Lanžhota, Ženský sbor z Moravské Nové
Vsi, Zpěvulenky z Čeložnic, ŽPS Moravjanky, MPS Paniháj. K poslechu i k tanci bude hrát
CM STRUNA z Domanína. Během programu je pro vás zdarma připravena ochutnávka výtvorů místních i přespolních hospodyněk. Místní vinaři pro vás připravili ochutnávku vín.

www.bukovansky-mlyn.cz

27.6.

tel.: 724 760 296

kultura@milotice.cz

(SO) v 15:00 h Prodejní výstava výrobků klientů domova Horizont – pořádá Zámecká
zahrada v zámeckém zahradnictví.
(NE–ÚT) Výstava obrazů Marka Měchury – vernisáž výstavy proběhne 7.6. (NE) v 15:00 h
v galerii Penzionu u zámku.
(NE) 14:00–17:30 Výstava hraček – pořádá Jednota Orla Milotice v KD.

Moravany 73, 696 50 Moravany

tel.: 518 622 128

obec@strazovice.cz

7.6.

Ženský pěvecký sbor Moravjanky o. s.
13.6.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice

Šardice 601, 696 13 Šardice

Labuty 30, 696 48 Ježov

tel.: 518 618 011

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Zahradní posezení
i s víkendovým grilováním otevřeno v případě příznivého počasí. Během června chystáme i změny v jídelním lístku. Domácí kuchyně, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících každý všední
den 17:00–18:00, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky
mlýna denně 10:00–17:00, minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).

tel., fax: 518 626 221

objezov@tiscali.cz

www.web.telecom.cz/stavesice

(SO) ve 14:00 h Košt vín – k poslechu hraje CM Evy Kocourkové v místním pohostinství
u hřiště, k ochutnávce bude 350 vzorků.

tel.: 722 900 577 (Milan Sudický)

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

Hovorany

www.demizonek.cz

(SO) v 15:00 h III. ročník „Přehlídky domácích pivovarů“ – v ART mlýně v Bohuslavicích
u Kyjova, na jednom místě budou mít návštěvníci možnost ochutnat přes dvacet druhů piv
od domácích pivovarů: Syrovar ze Syrovína, Holy Farm z Petrova, Velický Bombarďák Velká
nad Veličkou, Kyjovský pivovar, Ratíškovický pivovar, Pivovar Břeclav. Večer vystoupí skupiny skupiny Kabát - revival alias Tabák, Herold, Konspirace.

podatelna.stavesice@quick.cz

6.6.

Kulturní klub Vracov
tel.: 518 622 152

Strážovice

(ST) v 18:00 h 20 let ZUŠ Lubomíra Ligase – koncert k oslavě výročí.
(ČT) „Na kole dětem 2015“ – 6. ročník veřejné cyklotour bude mít krátké zastavení na
náměstí Svobody cca ve 12:00 h.
(SO) v 13:00 h Slavnosti piva rodinného pivovaru Pod Kněží horou – bohatý program
v zámeckém parku, atrakce pro děti.
celodenní vstupné 130 Kč, děti do 12 let zdarma

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním mlýnu ze 17. století.
Rezervace možné na: tel. 602 969 267 nebo email: evapavlik@yahoo.com.
6.6.
(SO) Pivní festival
20.–24.,27.–31.7.(PO–PÁ) Letní tvořivé dílny pro děti – přijímáme přihlášky

Stavěšice 9, 696 38 Strážovice

Bzenec

Ježov 75, 696 48 Ježov
tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

www.obecbukovany.cz

(SO) v 16:00 h Hurá prázdniny – zábavné odpoledne pro děti i rodiče na velkém hřišti
pořádá Obec Bukovany a TJ Družba.

Ježov

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

oubukovany@tiscali.cz

27.6.

Stavěšice
tel.: 518 618 022, 603 839 367

M
A

Workout Kyjov
tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

R

Bukovany

(PO–PÁ) pro žáky 6.–9. tříd i žáky z víceletých gymnázií

ZD
A

3.–7.8.

XX. ročník Concentus Moraviae
30.5.–25.6.

(SO–ČT) XX. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
– jubilejní 20. ročník s podtitulem „Pojďme slavit!“.
Koncerty v Kyjově a okolí:
1.6.
(PO) v 19:30 h Private Musicke: Raquel Andueza (soprán), Jesús Fernández Baena (theorba), Pierre Pitzl (barokní kytara) – zámek Milotice. Program: Tarquinio Merula, Claudio
Monteverdi, Barbara Strozzi, John Dowland. Koncert je vyprodán!
18.6.
(ČT) v 19:30 h VocaMe: Sigrid Hausen (mezzosoprán), Sarah M. Newman (soprán), Petra
Noskaiová (mezzosoprán), Gerlinde Sämann (soprán), Michael Popp (idula, harfa, santur,
oud, dilruba), Michael Popp (umělecký vedoucí) – kaple sv. Josefa Kalasanského v Kyjově.
Program: Hildegarda z Bingenu.			
vstupné 200/100 Kč
▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): od 1.6. (PO–SO) 9:00–18:00, (NE) 13:00–17:00.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC), důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba
a 1 doprovod).

„Na kole dětem 2015“
11.6.

Degustace pro veřejnost
Stylový sklep s kompletním
zajištěním skupinových
akcí

tem.cz.

Otevřené sklepy Kyjovska
13.6.

(SO) I. ročník Otevřených sklepů Kyjovska – program: od 9:00 h prodej vstupenek v Informačním centru města Kyjova (Svatoborská 26); 11:00–18:00 akce „Otevřené sklepy Kyjovska“; od 19:00 h kulturní program s CM ve velkém stanu na Masarykově náměstí (možnost zakoupení občerstvení; prodej vína, setkání s vinaři; zpěv a tanec dle libosti). Všem
návštěvníkům se zakoupenou vstupenkou je k dispozici 25 vinařů a vinařství na ulicích
Čelakovského, Svatoborská, Masarykovo nám., třída Palackého, Tyršova a U Sklepů (lokalita
Šištót). Vstupenka zahrnuje: neomezená degustace vín v jednotlivých lokalitách akce, katalog s mapkou trasy, degustační sklenička s logem akce, kulturní program, 2 x poukaz (bonus)
v hodnotě 100 Kč na nákup vín u vybraného vinaře. Rezervace vstupenek v Informačním
centru města Kyjova (info@mukyjov.cz, 518 697 416). 14.6. (NE) 9:00–13:00 Možnost nákupu vína po předchozí domluvě s konkrétním vinařem. Více na www.kyjovskesklepy.cz.
					
vstupné 500 Kč

20.6.

(SO) v 15:00 h Kyjovský rockový hody – rockový festival v letním kině. Vystoupí: Fourth
Face (crossover-hardcore, PRAHA), SPS (punk-punk, Praha), Kurtizány z 25. Avenue (rock-rock, Praha), Projekt Parabelum (metalcore-rock, Praha), Mucha (punk-schlager, Brno),
El Muerto Cerebro (hardcore, Kyjov), NÖ :-) (cross core, Kyjov), Prameň (CM, Bzenec).
Bohaté občerstvení zajištěno, speciality na grilu, pivní speciály a kvalitní vína. Předprodej
vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz. Více
vstupné do 14.6. (NE) 199 Kč, poté 249 Kč
na www.festivalkyjov.cz.		

Prodej sudových vín

Naleznete nás ve sklepních prostorách pod
radnicí v Kyjově (bývalá Radniční vinárna).

Kyjovský rockový hody

www.slovackagalerievin.cz | info@slovackagalerievin.cz| +420 518 307 733

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

(ČT) „Na kole dětem 2015“ – 6. veřejná cyklotour napříč ČR. Přes Kyjov bude projíždět
cyklistický peloton cca v 10:30 h. Před radnicí proběhne kulturní program v podání DDM
Kyjov. Přidejte se i Vy k pelotonu, který povede Josef Zimovčák. Více na www.nakolede-

Barevné léto s kyjovským íčkem 2015
• 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

Celé Česko čte dětem

3.6.

(ST) v 8:30 h Celý Kyjov čte dětem: čtení a program pro děti MŠ v atriu Informačního
centra města Kyjova – spisovatel Jan Opatřil a osobnosti města Kyjova, Petr Přikryl – výtvarné tvoření pro děti.				
vstup zdarma
10.6.
(ST) v 10:00 h Celý Kyjov čte dětem: čtení a program pro děti ZŠ v atriu Informačního
centra města Kyjova – spisovatelka Markéta Harasimová a osobnosti města Kyjova. Kulturní
vystoupení žáků ZUŠ Kyjov, Aerobic Nely Kostihové Kyjov. 10:00–18:00 volný výběr vyřazených knih pro čtenáře i nečtenáře města.			
vstup zdarma
▶ Kontakt: M. Ježková, tel.: 518 324 828, e-mail: reditelka@knihovna-kyjov.cz.

Prohlídka Kyjova s průvodcem
29.6.–24.8.

(PO–PO) Prohlídky Kyjova s průvodcem – nabízíme tradiční prohlídku, při níž vás průvodce seznámí se současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor.
Nově tento rok nabízíme také prohlídku, při níž se vydáme po stopách funkcionalistických vil v Kyjově. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace
a rezervace: Informační cetntrum města Kyjova, tel.: 518 323 484, ic@mukyjov.cz.
Tradiční prohlídka: 29.6. (PO) v 10:00 h, 11.7. (SO) v 13:00 h, 20.7. (PO) v 10:00 h, 27.7. (PO) v 10:00 h, 3.8.
(PO) v 10:00 h, 9.8. (NE) v 13:00 h, 17.8. (PO) v 10:00 h. Prohlídka funkcionalistických vil: 25.7.
(SO) v 13:00 h, 24.8. (PO) v 10:00 h.

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
3.–5.7.

(PÁ,SO) 9:00–18:00, (NE) 13:00–17:00 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – prodejní výstava sukulentů.

IV. Setkání ženských pěveckých sborů
12.7.

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

Herci Slováckého divadla čtou dětem
26.7.

(NE) v 16:00 h Herci Slováckého divadla čtou dětem – scénické čtení z pohádek Miloše
Macourka a Karla Čapka.

Beseda s Petrem Horkým: Století Miroslava Zikmunda
30.8.

(NE) v 19:30 h Beseda s Petrem Horkým: Století Miroslava Zikmunda – beseda s režisérem a projekce filmu Století M. Zikmunda.

Významné akce v okolí
13.–14.6.

13.6.

14.6.

Vlkošské dny vojenských tradic

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic – VII. ročník tradiční vojensko-historické vzpomínkové akce k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš ministra národní obrany
československé exilové vlády v Londýně Sergěje Jana Ingra, zároveň uctění 70. výročí ukončení 2. světové války. Více www.vdvt2015.webnode.cz.
(SO) v 10:00 h otevření areálu; v 10:30 h slavnostní zahájení, nástup jednotek, dynamická
ukázka 4. brn, ukázka výcviku dělostřelců rudé armády, ukázka výcviku německé armády,
dynamická ukázka historické techniky, ukázka výcviku minometné baterie rudé armády, dobová modní přehlídka, hry lvíčka Míry, dobová vojenská ležení, historická vojenská technika
a další; ve 14:30 h hlavní vojensko-historická bojová ukázka s leteckým soubojem přímo nad
vámi.
(NE) Pietní akt – v 10:30 h mše svatá v místním kostele, následně pietní akt u hrobu generála
S. J. Ingra na hřbitově.

Mezi smrky
26.–27.6.

(PÁ–SO) Mezi smrky – Sonevendův dům – Art mlýn Bohuslavice u Kyjova. Více
www.mezismrky.net a facebook: Mezi smrky 2015.
26.6.
(PÁ) 17:00–19:00 komentované prohlídky v ART muzeu legend (vstupné), v 18:00 h Vernisáž obrazů (M. Forman, L. Dohnalová, M. Čmelíková, R. Muroň); autorská čtení (Andie
Bech, Patrik Holásek, Petra Strá, Robert Ryba, R. Klígl, R. Muroň); v 19:30 h Petr Váša (fyzické básnictví), ve 20:30 h Teátr Víti Marčíka (Labyrint světa a ráj srdce)
				
vstupné P. Váša + V. Marčík = 120 Kč
ve 21:30 h ČMELDA BEND, ve 22:30 h Nikola Mucha, ve 23:30 h Nerve (Olomouc)
				
vstupné za koncerty 80 Kč, páteční vstupné 150 Kč
27.6.
(SO) 10:00–14:00 komentované prohlídky v ART muzeu legend (vstupné); 10:00–14:00
trampolína, hrad, slackline zdarma, ježdění na koních; v 10:45 h O smolíčkovi, Uměnímění,
divadlo lesních loutek; v 11:30 h workshop – maňásek / loutka.
		
dopolední vstupné dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, děti do dvou let zdarma
oběd v piknik stylu; v 15:00 h Kociánka mezi smrky, cirkusové skeče dramatické dílny ústavu Kociánka; v 15:30 h O Nirdhanatovi, indická pohádka, Uměnímění; v 16:30 h Od ucha
k uchu, interaktivní scénický koncert; v 17:15 h O šípkové Růžence, Teátr Víti Marčíka;
v 18:30 h Žonglérské zakončení odpoledne, průběžně komentované prohlídky expozice Art
mlýna, průběžně trampolína.			
odpolední vstupné
		
dospělí 100 Kč, děti 70 Kč, rodinné (2+2 a více) 250 Kč, děti do dvou let zdarma

						
celodenní vstupné
		
dospělí 120 Kč, děti 80 Kč, rodinné (2+2 a více) 250 Kč, děti do dvou let zdarma
V 19:00 h Nikdy nevíš, Divadlo fŕum, interaktivní divadlo o „policajtech v hlavě“; ve 20:00 h
Jura Veska; ve 20:45 h Bleach (Kyjov); ve 21:30 h BIORCHESTR (Brno); ve 22:30 h Kostwall
(Brno); ve 23:30 h Helemese. Filmová stodola – průběžná projekce filmů z Jednoho světa
a jiných.				
večerní vstupné 100 Kč

Výzva občanům Kyjova
Výzva občanům Kyjova

Městské kulturní středisko
program@mkskyjov.cz

1.6.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(PO) v 10:00 h Nosáčkova dobrodružství: Pinókio – dopolední divadelní představení pro
děti 3–12 let (MŠ, ZŠ i veřejnost) v divadelním sále DK Kyjov.
vstupné 40 Kč
4.6.
(ČT) ve 20:00 h Partička na vzduchu – letní kino Kyjov. Michal Suchánek, Richard Genzer,
Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel Dangl a Marián Čurko. Vstupenky v předprodeji v Informačním centru města Kyjov.
		
vstupné 480 Kč
5.6.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici. Trhy se budou pravidelně
opakovat každý první pátek v měsíci (tj. 3.7., 4.9., 2.10.).
11.,12.6.
(ČT) dopoledne pro školy a v 17:00 h pro veřejnost, (PÁ) v 18:00 h Závěrečné vystoupení
tanečního oboru ZUŠ Kyjov pod vedením paní učitelky Jolany Součkové v divadelním sále
DK Kyjov. Předprodej vstupenek v Informační centrum města Kyjova, na pokladně DK a na
www.ticketportal.cz.				
vstupné 100 Kč
14.6.
(NE) ve 20:00 h V. Dyk & B-Side Band (Deska Tour´15) – letní kino Kyjov. Předprodej
vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz.
		
vstupné do 31.5. 490 Kč, poté 590 Kč
21.6.
(NE) v 15:00 h DH Šohajka – koncert pro veřejnost na podiu před kyjovskou radnicí.
					
vstup volný
25.6.
(ČT) v 19:00 h Kšanda – divadelní představení v letním kině Kyjov. Hrají: Michaela Kuklová,
Petr Jančařík, Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek, Rostislav Kuba, Martin
Maxa, Tereza Šefrnová, Jaroslav Sypal. Předprodej vstupenek: Informační centrum Kyjov,
pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz.
				
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč
Připravujeme
19.7.
(NE) Veřejná akce pro celou rodinu na téma Cyril a Metoděj
1.8.
(SO) Žalmanův folkový Kyjov
13.–16.8.
(ČT–NE) Slovácký rok 2015
30.8.
(NE) Rozloučení s prázdninami – odpoledne pro děti i dospělé

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

3.6.
3.6.
4.,5.6.
4.,5.,14.,21.6.
6.,14.6.
6.6.
7.,11.6.
7.6.
10.6.
10.6.
11.,13.,21.6.
12.,14.6.
12.,20.6.
13.,21.6.
17.6.
18.,19.,28.6.
18.–20.6.
24.6.
25.,27.6.
25.–27.6.
26.,28.6.
28.6.
Pozn.:

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

www.knihovna-kyjov.cz

2.6.

▶ Organizační štáb festivalu Slovácký rok v Kyjově 2015 se v souvislosti s konáním letošního již XIX. ročníku
obrací na obyvatele Kyjova a vlastníky obchodů s prosbou o výzdobu výkladních skříní, případně květinovou výzdobu oken a budov v duchu folklorních slavností. Nejlépe vyzdobené objekty budou vyhlášeny,
oceněny a výsledky zveřejněny v tisku a na webových stránkách města po skončení festivalu.

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

platná pro 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let + 1 dospělý | 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.

(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Krtkova dobrodružství 3 ............ vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Stále spolu ČR ...........................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT) v 17:00 h, (PÁ) ve 20:00 h Avengers: Age of Ultron USA *2D................ vstupné 110 Kč
(ČT,NE) ve 20:00 h, (PÁ) v 17:30 h Život je život ČR ........................................ vstupné 110 Kč
(SO,NE) v 17:00 h Avengers: Age of Ultron USA *3D ...................................... vstupné 130 Kč
(SO) ve 20:00 h San Andreas USA *3D ............................................................... vstupné 130 Kč
(NE,ČT) ve 20:00 h San Andreas USA *2D ........................................................ vstupné 110 Kč
(NE) ve 14:00 h, v 15:30 h Klobúček ...........................................................................vstup volný
(ST) v 16:30 h Bio senior: Teorie všeho VB .......................................................... vstupné 60 Kč
(ST) v 19:00 h Dejte mi pokoj Francie...........vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Pírkovo dobrodružství Francie *2D
................................................................................................................. vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Pírkovo dobrodružství Francie *3D
................................................................................................................. vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
(PÁ) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Jurský svět USA *2D .................... vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
(SO) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Jurský svět USA *3D ................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
(ST) v 19:00 h S tváří anděla VB/Itálie.............vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Sedmero krkavců ČR ................................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
(ČT–SO) ve 20:00 h Insidious 3: Počátek USA .................................................. vstupné 120 Kč
(ST) v 19:00 h Láska na první boj Francie......vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Mimoni USA *2D ............................................... vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
(ČT–SO) ve 20:00 h Odebrat z přátel USA ......................................................... vstupné 110 Kč
(PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Mimoni USA *3D .......................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
(NE) ve 20:00 h Vincentův svět USA ................................................................... vstupné 110 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10 %)

(ÚT) v 9:00 h setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov v rámci celostátní akce Celé
Česko čte dětem pod názvem Celý Kyjov čte dětem, autorské čtení spisovatele Jana Opatřila
v Centru sociálních služeb Kyjov.			
beseda zdarma
3.6.
(ST) v 17:00 h Emoční inteligence – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.
						
vstupné 100 Kč
10.6.
(ST) v 16:00 h Celý Kyjov čte dětem – představení projektu „Celé Česko čte dětem“ koordinátorkou Mgr. Michaelou Moudrou, autorské čtení Markéty Harasimové a básnířky Marie
Jarošové, hudební doprovod skupina FLOCK, vystoupení žáků ZUŠ Kyjov. vstup zdarma
10.6.
(ST) v 17:00 h Animální bytost v člověku jako zárodek Božské bytosti – přednáška Zdeňka
Zamazala ve studovně-čítárně.			
vstupné dobrovolné
15.6.
(PO) v 17:00 h Jan Hus, co o něm víme? – přednáška Mariana Lokaje k 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa. Přednáškový sál.			
vstupné dobrovolné
18.6.
(ČT) v 13:00 h Celý Kyjov čte dětem v pobočce knihovny v Bohuslavicích – čtení a program pro děti, autorské čtení spisovatele Jana Svitáka. Kulturní vystoupení Petra Moudrého
s písněmi z loutkových pohádek, Aerobic Nely Kostihové Kyjov.
vstup zdarma

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
5.6.–26.7.
(PÁ–NE) Výstava „Bohumil Hrabal známý a neznámý“
5.6.
(PÁ) 17:30–21:00 Muzejní noc: „Bohumil Hrabal – známý a neznámý aneb příliš hlučné
muzeum“ – zahájení výstavy, bohatý doprovodný program, viz plakáty.
vstupné zdarma

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 518 697 583, 606 765 030

d.sedlackova@mukyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00
4.–24.6.
(ČT–ST) Výstava výtvarných prací dětí, které vznikly v rámci projektu „Děti dětem“–
pořádá Ředitelství ZŠS, PrŠ a DD Vřesovice, ředitelství ZUŠ Kyjov ve spolupráci s městem
Kyjov. Vernisáž výstavy proběhne 4.6. (ČT) v 17:00 h.

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 725 613 613

jindrich.pleva@tiscali.cz

www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–22:00, (NE) 14:00–20:00.
8.6.–13.7.
(PO–PO) Fix & Tužka – vernisáž obrazů paní Veroniky Svobodové proběhne 8.6. (PO)
v 16:30 h. V kulturním programu vystoupí kytarové oddělení ZUŠ Kyjov. Další bohem nadaný amaterský umělec, tentokráte z Vřesovic...		
vstup volný
11.6.
(ČT) v 19:30 h Zdeněk & Igor – první „Čajování před čajkou“ v roce 2015. Tentokráte perfektní kytarové duo. Zahrají nejen známé klasické rockové „flákoty“.
vstupné 50 Kč

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

21.6.

www.naskyjov.estranky.cz

Vinotéka / Lidová jizba
info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový
prodej spojený s vinařskou tématikou.
▶ Chcete obdarovat učitele v poslední školní den něčím originálním? Zavítejte k nám – uvážeme sladké či
slané „kytice“.

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

info@SlovackaGalerieVin.cz

lkky@atlas.cz

7.6.

(NE) 10:00–16:00 Letecký den – pořádá Letecko-modelářský klub Kyjov společně s Aeroklubem Kyjov na letišti Kyjov/Milotice. K vidění budou statické i letové ukázky radiem řízených modelů letadel, které vyvrcholí v 13:15 h ukázkou letecké bitvy z 1. světové války včetně
pyrotechnických efektů. Od 13:30 h pak budou k vidění letové ukázky sportovních letadel
a vrtulníků, zakončené seskokem parašutistů.
				
vstupné 50 Kč, děti do 10 let a parkování zdarma

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

2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Mor. N. Ves – NKP Mikulčice – Mikulčice – ČD Lužice – 11 km (8:37 h, vlak. nádraží)
(ÚT) Křtiny – Adamov – 10,2 km (8:25 h, vlak)
(ÚT) Strážnice – Žerotín – Radějov – 7 až 10 km (8:37 h, vlak. nádraží)
(ÚT) Dobré Pole – Březí u Mikulova (Dunajovické kopce) – 9 km (7:38 h, vlak)
(ÚT) Čeložnice – Zavadilka – Koryčany – 7,9 km (8:23 h, bus)

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

tel.: 518 612 139, 739 272 215

ddm@domecekkyjov.cz

www.domecekkyjov.cz

Volné pobytové tábory Hutisko-Solanec
10.–19.7.
(PÁ–NE) 2. Turnus: Léto bez hranic – pro děti, které se chtějí zdokonalit v angličtině.
					
cena 3 700 Kč
Volné příměstské tábory Kyjov
17.–21.8.
(PO–PÁ) 4. Turnus: Tábor na in-linech (mírně pokročilí)
cena 1 600 Kč
Volné pobyty pro rodiny
12.–23.6.
(PÁ–ÚT) Zájezd do Bulharska
26.–30.8.
(ST–NE) Rodinná rekreace v Hutisku-Solanci

Agentura pro občany
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

agentura@oskrok.cz

8.6.

10.6.

tel.: 518 324 557, 739 084 422

www.oskrok.cz

(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – práce na šicích strojích, opravy, různé techniky šití, šití
hotových výrobků pod vedením odborníka, seriál techniky patchworku.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Malování přes šablony – k dispozici jsou nové šablony
mandaly (na trička, tašky, jednobarevné sukně bavlněné).

Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
15.6.
(PO) pravidelné setkání dobrovolníků i zájemců o dobrovolnictví + tvořivá dílna
29.6.
(PO) v 15:00 h poslední předprázdninové setkání dobrovolníků na bowlingu Luxor

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
tel.: 739 307 583

tel.: 518 307 733

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (PO) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna

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

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství sociálně právní, v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a konzultace s právníkem. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu.
Červnová akce:
30.6.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – v jídelně penzionu

Apoštolská církev Kyjov

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavřeno, (ÚT–ČT) 11:00–19:00, (PÁ) 11:00–20:00, (SO) 10:00–20:00,
(NE) 10:00–19:00 (v sezoně bude dle zájmu prodloužena).
13.6.
(SO) Připojíme se k 1. ročníku Otevřených sklepů Kyjovska
26.6.
(PÁ) v 19:00 h Veřejná degustace vín – poznejte výborná vína ze Slovácké vinařské pod-

www.css-kyjov.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Kyjov

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

b.cupal@tiscali.cz

emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.		
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
3.,10.,17.,24.6. (ST) 18:00–19:30 To nejzajímavější z Knihy Evangelia podle Matouše
Pozvánky – nutná přihláška předem
12.–14.6.
(PÁ–NE) Tatínci v akci s dětmi – dle předlohy S tebou mě baví svět v přírodě Radějova.
3.7.
(PÁ) 8:30–12:00 Sportovní dopoledne – soutěže a hry pro děti 7–14 let na hřišti na Sídlišti
Za Stadionem.
14.–16.8.
(PÁ–NE) Prázdninový minitábor – pro děti v přírodě pod stany u Lednice s akčními hrami.

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 604 527 939

info@ippoz.cz

rodinysdetmikyjov@seznam.cz

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

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

Aeroklub Kyjov
tel.: 724 109 329 (Ing. Vladimír Šimík, předseda)

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

oblasti na vlastní jazyk! Degustace probíhá ve spolupráci s Vinotékou / Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 12.6. (PÁ) na obou místech.

tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.cz

▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života – klasickou či

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h na Svatoborské 365, Dacom 2. patro. Informace na
tel.: 604 527 939.					
vstup volný
▶ 22.6. (PO) Léčebné účinky syrové stravy. Recepty letní sezóny
Seminář Světem Bible
▶ Seminář probíhá na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.		
vstup volný
▶ 5.6. (PÁ) Etika a růst osobnosti; 12.6. (PÁ) Šťastné manželství; 19.6. (PÁ) Biblické otazníky;
26.6. (PÁ) Jak poznat Boží vůli v mém životě.
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Koná se na Svatoborské 365, Dacom 2. patro,
Kyjov.

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

tel.: 602 699 146, 776 584 761

www.fenix-centrum.cz

▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová intervence – volejte!
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat
(nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků rychleji
a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ One Brain pro veřejnost – jemná a účinná metoda inspiruje lidi k převzetí zodpovědnosti za udržení
pohody a zdraví. Pomůže Vám uvědomit si svou moc a uskutečnit změny, po kterých toužíte. Facilitátorka
Radka Galanová, tel.: 720 504 902.
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš
Galan (tel.: 720 504 640).

1.,8.,15.6.

tel.: 777 095 186

5.6.

12.6.
12.–13.6.

(PO) 16:30–18:00 Kurz laskavé asertivity II. – pro absolventy základního kurzu.
Info: 720 504 902 (Mgr. Radka Galanová).

Lesní Klub Radovánky Kyjov
zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PÁ) v 17:00 h Setkání příznivců svobodného vzdělávání – přijede zakladatelka sdružené
školy Majka Eliška Pavelková. Táborák, přírodovědná exkurze, výměna zkušeností a informací, možnost stanování. Pořádá ČSOP Kyjov v Boršově na loukách.
(PÁ) v 9:00 h Zápis do lesní MŠ Radovánky Kyjov – otevřený zápis nových dětí během
běžného provozu lesní školky, kdy se můžete seznámit s naší činností. Pořádá ČSOP Kyjov.
(PÁ–SO) Slavnosti Slunovratu – 12.6. (PÁ) večerní klavírní recitál a chytání nočních motýlů.
13.6. (SO) v 8:00 h kosení lúk se zpěvy mužských folklorních souborů. Po celý den pestrý
program plný her a tvoření v přírodě, pečení chleba v hliněné peci, přírodovědná procházka,
stavba hmyzího hotelu, zdravé občerstvení. Pořádá ČSOP Kyjov a OS Lúky a sady Kyjovska na
Hrubých loukách v Boršově. Kontakt: Mgr. Barbora Lungová, barbora.lungova@centrum.cz,
tel.: 776 193 812.

Centrum pro rodinu Kyjov

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

Pravidelné akce:

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

▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ 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 nejen u kávy, ale přede-

vším nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Jednou za 14 dnů v (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské minispolčo – je určeno pro děti, jak
předškolního, tak školního věku. Více na www.kyjov.dcpr.cz.
▶ Kurz historického šermu

▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery
je nutné se přihlásit.
▶ kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Červnové aktivity:
1.,15.,22.6.
(PO) v 16:00 h Keramika pro každého – přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe nebo pro
někoho blízkého originální výrobek z hlíny. Vaší fantazii se meze nekladou.
6.6.
(SO) v 15:30 h Sportovní odpoledne nejen pro děti – na hřišti u sila v Nětčicích bude připraveno mnoho soutěží a atrakcí a na závěr se uskuteční fotbalové utkání ženatí x svobodní.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila

cprkyjov@ado.cz
sevelovi@seznam.cz

2.6.
3.6.
4.6.
9.6.
11.6.
16.6.
18.6.
23.6.
25.6.
26.6.

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
RostinskaVeronika@seznam.cz
www.kmk.wbs.cz

(ÚT) 9:30–11:30 Práce s plastelínou
(ST) v 15:00 h Podpůrná skupinka – téma „Zdravé (ne)obouvání“
(ČT) 9:30–11:30 Prázdninové básničky
(ÚT) 9:30–11:30 Návštěva hasičské zbrojnice
(ČT) 9:30–11:30 Setkání s živou stravou
(ÚT) 9:30–11:30 Grafocviky s pískovnou
(ČT) 9:30–11:30 Cvičím s mámou (joga)
(ÚT) 9:30–11:30 Sportovní dopoledne
(ČT) 9:30–11:30 Rozloučení při kytaře
(PÁ) Sokolíček

Sokolíček Kyjov

Třída Komenského 689, 697 01 Kyjov (sokolovna)

info@sokolicek.cz

tel.: 776 859 903 (Vanda van Tryp)

www.sokolicek.cz

Otevírací doba: (PO–ČT) 14:00–19:00, (PÁ–NE) a svátky 9:30–19:00.
▶ Pro školky, sdružení a spolky o min. počtu 10 dětí je možné, po předchozí tel. domluvě, otevřít kdykoli.
Veškeré informace naleznete také na www.sokolicek.cz nebo na facebooku.
20.6.
(SO) v 16:00 h divadelní představení Čert a káča – utrápený Čert nemůže spát z hrůzných
vzpomínek na strašlivou Káču. Anděl s ním v rámci „terapie“ sehraje znovu celý děsivý příběh. Setkáme se s ustaranou matičkou, venkovským bláznem, Luciferem, statečným vojákem
a samozřejmě s hubatou Káčou. To vše ve strhujícím muzikálovém tempu.
			
vstupné se vstupem do Sokolíčka 100 Kč, pouze na divadlo 60 Kč

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

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Zápis do letních jazykových kurzů, které budou probíhat v červenci a srpnu 2015.
▶ Letní udržovací kurzy – pomohou vám udržet nově nabyté jazykové dovednosti a neztratit kontakt s cizím jazykem tak, abyste od září mohli plynule navázat.
▶ Letní intenzivní kurzy – vhodné pro ty, kteří chtějí přes prázdniny posunout své jazykové znalosti o krok
kupředu.
▶ Předzápis do kurzů nového školního roku – už nyní si můžete rezervovat místa v kurzech startujících
v září. Omezený počet míst.
▶ Více informací a kompletní nabídka na www.jazykovka-kyjov.cz.

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

Vymazalova.L@gmail.com

2.4.–18.6.

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

www.lets-speak.webnode.cz

(každý ČT) 18:30–20:00 Základy italštiny na dovolenou – 1 lekce/90 min, celkem 12 lekcí.
Kurz se uskuteční při minimální účasti 5 lidí, lektorka: Ing. Martina Kovářová (tel.: 608 628
676, e-mail: martinesse@seznam.cz). Co můžete od kurzu očekávat: program sestaven
přímo pro kurz; materiály připravené na míru kurzu; základy gramatiky, výslovnosti, slovní
zásoba potřebná na cestách; probereme základní témata vztahující se k cestování, přidáme
postřehy z cest (v restauraci, ubytování, dopravní prostředky, nákupy....); individuální přístup; kurz proběhne v prostorách jazykové školy Let´s speak, Tř. Komenského 51/8.
						
cena 2 000 Kč
14.7.–18.8.
(každé ÚT) 17:30–19:00 Ladies´ club – úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate.
V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka:
Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, e-mail: bartonikovaeva@gmail.com).
						
cena 1 200 Kč/1 os.
English Weeks
▶ Úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny
při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, e-mail: bartonikovaeva@gmail.
com).						
cena 900 Kč/1 os.
13.–17.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Poznáváme anglicky mluvící země
20.–24.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Cestování
Summer Day Camp
▶ Hlavní lektorky: Mgr. Lenka Vymazalová, Mgr. Eva Bartoníková. Rezervace pouze e-mailem: vymazalova.l@gmail.com. Cena obsahuje pracovní materiály, cestovné, vstupy, obědy, ohodnocení lektorů.
						
cena 2 000 Kč
27.–31.7.
(PO–PÁ) pro děti 1.–5. tříd ZŠ

