www.obecbukovany.cz

(NE) ve 14:00 h Svátek matek – v sále Sokolovny, vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Bukovany, vyhlášení soutěže o nejlepší muffin, pečivo do soutěže přineste 7.5. (SO) od 17:00 h do budovy
Sokolovny.

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

www.bukovansky-mlyn.cz

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících jsou
možné (SO,NE,svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna jsou
možné denně v čase 11:00–17:00. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
Akce na květen:
7.5.
(SO) Bukovanský gulášek – VII. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském
mlýně. Do soutěže budou zapojeny týmy z obcí Kyjovska a součástí bude též bohatý kulturní
program. Program akce: v 10:00 h oficiální zahájení akce – představení jednotlivých týmů
soutěžících, představení poroty a kulturního programu, moderuje Ladik Šimeček; 10:00–
14:00 k dobré náladě hraje multižánrová skupina ŠUFA z Kyjova, atrakce pro děti (skákací
hrad, projížďky na ponících, dětská dílna…); 11:30–14:00 vydávání guláše návštěvníkům
(od 12:00 h – hodnocení guláše porotou); ve 14:00 h vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
guláš; 14:00–17:00 bohatý kulturní program (mažoretky, swingová kapela, Kašpárek v rohlíku,
aj.); v 18:00 h proběhne regionální kolo soutěže o nejlepšího verbíře Kyjovska v doprovodu
CM. Po celý den je otevřena Mlynářská a zahradní restaurace, gril a další.
vstup zdarma

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

1.5.

18.5.

28.5.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411

www.bzenec.cz

(NE) v 9:00 h Prvomájová výstava vín – 62. ročník jedné z nejstarší ochutnávky a výstavy vín
u nás se uskuteční ve sklepení pod Sokolovnou. K poslechu i tanci hraje CM. V ceně vstupného sklenička, katalog, ochutnávka vystavovaných vín. Akce končí v 17:00 h. vstupné 250 Kč
(ST) v 19:00 h Sborovna – Původní českou komedii Jaromíra Břehového, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru, sehraje Divadlo Pavla Trávníčka na
KD. Účinkují: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý, Kateřina Kornová, Petra
Jindrová, Hana Tunová a Monika Fialková. Vstupenky jsou bezmístenkové, předprodej v Informačním centru města Bzence (Kr. Vladislava). vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
(SO) 9:30–18:00 Den otevřených sklepů – Bzenečtí vinaři ve spolupráci s městem Bzenec
pořádají Den otevřených sklepů. Přijeďte do Bzence najít si svého vinaře, ochutnat místní speciality a posedět u příjemné muziky. Od 18:00 h doprovodný folklorní program na nádvoří
zámku. Předprodej vstupenek za sníženou cenu na začátku května v Infocentru města Bzence
(projekty@bzenec.cz, tel.: 722 183 283). V ceně vstupenky je i poukaz v hodnotě 100 Kč na
nákup vína.			
vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

www.kasparek.webzdarma.cz

Horolezecký klub Chřiby
hkchriby@seznam.cz

13.–14.5.
13.5.
14.5.

www.horochriby.blog.cz

(PÁ–SO) II. ročník Chřibské stovky a padesátky – cíl i doba pro obě trasy stejná. Na stanovištích opět občerstvení, mapku i info dostane každý při prezenci. Zve Horolezecký klub Chřiby.
Více info na www.horochriby.cz, popř. mail hkchriby@horochriby.cz.
(PÁ) 100 kilometrů – prezence: 19:00–20:00 u vlakového nádraží v Kyjově startovné 100 Kč
(SO) 50 kilometrů – prezence: 7:00–8:00 u vlakového nádraží v Kyjově
startovné 50 Kč

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany

infokanal@obec-hovorany.cz

7.5.
14.5.
21.5.
21.5.
28.5.
29.5.

www.obec-hovorany.cz

Labuty
obec.labuty@email.cz

14.5.

Mouchnice
Mouchnice 7, 683 33 Nesovice

tel.: 518 620 217, 777 948 493

kd@svatoborice-mistrin.cz

7.5.
7.5.
8.5.
9.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.

www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 15:00 h Den matek – Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
(SO) v 13:00 h Výstava vín – Vinařství Dufek. K dobré pohodě bude hrát CM z Milotic.
(NE) v 15:00 h Den matek – v KD
(PO) v 19:00 h Czech Virtuosi – více v sekci Významné akce v okolí
(NE) v 11:00 h Královničky – u kostela (dětské soubory)
(SO) v 19:00 h Vernisáž výstavy malířky Lenky Jurečkové – v KD. V kulturním programu
vystoupí ženský sbor ze Bzence a Rezedky ze Svatobořic-Mistřína.
(NE) ve 14:00 h Dětská hasičská soutěž – SDH Mistřín
(SO) Den dětí – v areálu kuželny (TJ Sokol Mistřín)
(NE) v 17:00 h Čaj o páté, aneb swingová tančírna – v KD. K poslechu i tanci bude hrát
EAGER SWINGERS. Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny. Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout pěknou muziku.

Vinařství Josef Dufek
7.5.

www.mouchnice.webnode.cz

(NE) ve 14:00 h Vítání občánků spojené s oslavou Dne matek – ve společenském domě. Program: vystoupení dětí MŠ, vítání nových občánků obce, posezení přítomných s občerstvením.

tel.: 518 631 428

podatelna@obecnasedlovice.cz

21.5.
21.–22.5.

www.obecnasedlovice.cz

(NE) v 15:00 h Kytička pro maminku – v KD, v programu vystoupí děti MŠ Násedlovice, děti
ze ZŠ Žarošice, dětský folklorní soubor Násedlováček. Občerstvení zajištěno.
(SO) Rybářské závody
(SO–NE) Rapid šach

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31

tel.: 518 618 224

nechvalin@tiscali.cz

www.nechvalin.cz

Připravujeme na červen:
4.6.
(SO) ve 14:00 h Dětský den: Rytířský den na Nechvalínském hradě – areál ve Žlebech. Prožijte s námi den na středověkém hradě. Pro děti je připraveno mnoho soutěží, souboj o nejlepšího rytíře, malování na tvář. Přijďte v kostýmech princezen, rytířů, králů či hradních strašidel.
Srdečně zve Myslivecký spolek Habřina Nechvalín.

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany

Šardice

www.ostrovanky.cz

(SO) v 13:00 h Výroční 25. výstava vín – v KD. Srdečně zve SDH Ostrovánky.

Sobůlky 105, 697 01

sobulky@wo.cz

www.sobulky.cz

Stavěšice
tel.: 518 622 152

www.web.telecom.cz/stavesice

(PÁ–NE) Krojované hody
(PÁ) v 18:00 h na hřišti stavění máje, skákací hrad pro děti; ve 20:00 h v areálu hřiště diskotéka,
hraje DJ Martin.
(SO) v 13:00 h mše svatá v kapli Sv. Floriána; ve 14:00 h povolení hodů a průvod po obci se
zvaním na hody s dechovou hudbou Ištvánci. Ve 20:00 h hodová zábava v areálu hřiště, hrají
Ištvánci ze Šardic.
(NE) 15:00–17:00 otevřeno muzeum obce.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice

obec@strazovice.cz

21.-22.5.
22.5.
28.5.
29.5.

tel.: 518 622 128

www.strazovice.cz

(SO) v 16:00 h 10. výročí založení Mužského pěveckého spolku ve Strážovicích – za účasti
5 sborů, doprovází CM Friška, venkovní areál u školy.

www.labuty.cz

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

www.sardice.cz

(SO) v 15:00 h Běh naděje – pořádá Obec Šardice ve spolupráci se Sokolem Hovorany, start
z areálu TJ Baník Šardice po cyklostezce do Hovoran, připraven program pro děti.
(SO–NE) v 8:00 h Mezinárodní turnaj ve FRIESBEE – pořádá TJ Baník Šardice v areálu TJ
Baník Šardice.
(NE) ve 14:00 h Legendy se vracejí – v Obecní hale U Orla, v programu vystoupí Josef Zíma
a Yvetta Simonová, účinkuje Mladá muzika ze Šardic, pořádá obec Šardice.
(SO) 6:00–15:00 Rybářské závody pro dospělé – vodní nádrž Zápověď. Pořádá Moravský
rybářský svaz ve spolupráci s Obcí Šardice, prezence od 5:00 h.
(NE) 7:00–12:00 Rybářské závody pro děti a mládež – vodní nádrž Zápověď. Pořádá Moravský rybářský svaz ve spolupráci s Obcí Šardice, prezence od 6:00 h.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

kd@mestovracov.cz

22.5.
26.5.

(SO) v 17:00 h Citellus metal rock fest – na kterém vystoupí tyto hudební skupiny: ExArgema, Miloš Dodo Doležal, Hysteria, Alžběta a Morthys. Vstupenky v prodeji pouze na místě.
Srdečně zve PRO METAL 5, z.s., Sobůlky.			
vstupné 200 Kč
Připravujeme na červen:
4.6.
(SO) v 15:00 h Dětské sobůlské krojované hodečky s věncem a káčerem – Zveme všechny
děti, mládež i další nadšence k hojné účasti na této akci. Nastrojte se do krojů, pojďte s námi
do průvodu a také na zábavu do sportovní haly. Srdečně zve ZŠ a MŠ Sobůlky.

8.5.

14.5.

tel.: 518 622 425

14.5.

7.5.

ou.sardice@sardice.cz

14.5.

Sobůlky

6.–8.5.
6.5.

Šardice 601, 696 13 Šardice

tel.: 518 618 023

obec@ostrovanky.cz

7.5.

obchod@vinarstvi-dufek.cz

(SO) v 13:00 h 4. ročník místní výstavy vín – v areálu vinařství Josef Dufek. Klub vinařů ze
Svatobořic-Mistřína ve spolupráci s Vinařstvím Dufek pořádá výstavu vín jak místních tak vinařů z okolí tradičně spojený s přehlídkou cca 250 vín z renomovaných moravských i českých
profesionálních vinařství. K dobré pohodě zahraje CM z Milotic. Bohaté občerstvení zajištěno.

Násedlovice
Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

21.5.
tel.: 515 902 062

696 04 Svatobořice-Mistřín

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 602 540 500

tel.: 517 367 428

obec.mouchnice@tiscali.cz

8.5.

podatelna.stavesice@quick.cz

(SO) v 17:00 h Den matek – v sále sokolovny v Hovoranech, pořádá Kulturní komise při OÚ.
(SO) v 15:00 h Běh naděje – pořádá TJ Sokol Hovorany.
(SO) Rybářské závody – rybník Hovorany, pořádá Občerstvení U Sumce.
(SO) Dětské folklorní odpoledne – letní areál, pořádá folklorní kroužek Potůček.
(SO) III. přehlídka mužských sborů „Eště byly čtyry týdně do hodů“ – letní areál, pořádá
Mužský pěvecký sbor z Hovoran.
(NE) v 15:00 h Školní akademie – sál sokolovny v Hovoranech, pořádá ZŠ T. G. Masaryka
a MŠ Hovorany.

Labuty 30, 696 48 Ježov

libalovar@seznam.cz

Připravujeme na červen:
4.6.
(SO) ve 14:30 h Koláčkové zpívání – za KD v Moravanech u Kyjova. Vystoupí: ŽPS Moravjanky z Moravan, MPS Paniháj z Moravan, ŽPS Vonička ze Šardic, ŽPS Studánka z Březí
u Mikulova, ŽPS Jahoda z Kozojídek, Jirka Hilčer – harmonika. Programem bude provázet
Jiří Kokmotos, programový vedoucí Českého rozhlasu. Během programu můžete ochutnávat
zdarma výtvory místních i přespolních hospodyněk. Místní vinaři pro Vás přichystali ochutnávku vín.

Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
tel.: 518 375 102, 518 375 328

www.milotice.cz

Ženský pěvecký sbor Moravjanky o. s.

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)

(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek vyhnal čerty – pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek
v divadélku v areálu zámku.			
vstupné dobrovolné

kultura@milotice.cz

(NE) v 18:00 h Hrátky s čertem – v KD, divadelní představení spolku z Vracova
(NE) v 15:00 h Den matek – v KD
(PÁ–NE) Dny obce – pořádá obec Milotice, spolky a sdružení obce
(NE) v 15:00 h Zpívání mužských sborů – zahrada SZ Milotice

Moravany 73, 696 50 Moravany, tel.:728 005 341

8.5.

Loutkové divadlo Kašpárek
8.5.

informace@milotice.cz

1.5.
8.5.
13.–15.5.
15.5.

Svatobořice-Mistřín
tel.: 724 760 296

28.–29.5.
30.5.–5.6.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala, velitele
výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.
Akce na květen:
6.5.
(PÁ) v 19:00 h Muzejní noc – zahájení přednáškou RNDr. Libora Ambrozka (botanika,
předsedy Českého svazu ochránců přírody a pracovníka správy CHKO Bílé Karpaty) Přírodní skvosty Chřibů, doprovázená promítáním. Následuje vernisáž výstavy Tradiční výrobek
Slovácka a současnou expozici doplní panely věnované Hradisku sv. Klimenta a obyvatelům
Vřesovic. Muzejní noc potrvá dle zájmu a chuti návštěvníků. Občerstvení zajištěno. Srdečně
zve Muzeum v Podchřibí Vřesovice a Komunitní centrum Vřesovice.
vstup volný

Žádovice
tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 518 628 296

14.5.

www.mestovracov.cz

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

Pravidelné Kluby zdraví Vracov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ČT) v 18:00 h v centru Chamartin, Luční 770. Srdečně Vás
zveme na Kluby zdraví, jež fungují celosvětově jako zdroj informací, praktických návodů a aktivit, jež mohou
velmi zlepšit Vaše zdraví i štěstí. Součástí bude přednáška, ochutnávka receptů zdravé výživy, nabídka zdravotní literatury, tombola a pro zájemce relaxační masáž šíje se zdravotním měřením a poradenstvím.
Akce:
26.5.
(ČT) v 18:00 h Vodoléčby pro domácí použití – Účinky a postup při horkých lázních, zábalech, sauně, kontrastních koupelích, léčbě horečkou apod. Ochutnávka, zdravotní literatura,
poradenství.
16.6.
(ČT) v 18:00 h Dovolená zdravě a chutně – v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770 ukázky
zdravých receptů letní kuchyně. Jak efektivně odpočívat, obnovit síly a vychutnat potraviny
s léčivými účinky. Součástí KZ je ochutnávka zdravých receptů, nabídka literatury a zdravotní
poradenství.
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770 jste zváni na pestrý program krátkých přednášek, písní, zdravotních, společenských i duchovních témat. Dozvíte se optimistické rady pro ochranu před

(SO) ve 14:00 h Ochutnávka vín – v zasedací místnosti obecního úřadu v Labutech. Občer-stvení zajištěno.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

Žádovice 41, 696 49

(SO) v 15:00 h Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou – ve sportovní hale ve Vracově.
Vezměte své děti a přijďte si zazpívat a zatancovat s Míšou Růžičkovou. Předprodej lístků je
v Informačním centru města Vracova.
(NE) 14:00–17:00 Burza oblečení pro dospělé – v malém sále KD ve Vracově. Neváhejte
a přineste své starší kousky oblečení, které se Vám už nehodí. Anebo se přijďte podívat, co by
se mohlo líbit Vám.
(ČT) v 18:00 h Slavnostní koncert školy k 20. výročí ZUŠ Vracov – v kinosále KD Vracov.
Přijďte si poslechnout žáky ZUŠ Vracov na slavnostní koncert pořádaný k 20. výročí založení
ZUŠ Vracov.
(SO–NE) 14:00–17:00 Výstava svatebních oznámení Vracovjáků a lidí z blízkého okolí –
v malém sále KD ve Vracově. Nenechte si ujít výstavu svatebních oznámení. Budete mít možnost podívat se, jak se svatební oznámení měnila v čase, podléhala módě i vkusu jednotlivců.
(PO–NE) VRKOT – Vracovský kouzelný týden – DDM Vracov pořádá Vracovský kouzelný
týden plný her, zábavy, soutěží a to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Bližší informace
naleznete na www.ddmvracov.cz.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

nemocemi, vnitřní štěstí, rodinu i práci. Nadčasové principy Knihy knih obohatily životy mnoha velikánů
světových dějin. Mohou diametrálně zkvalitnit i Váš život dnes. Program je zakončen společným vegetariánským obědem.						
vstup volný
Kurz Bible pro začátečníky:
▶ Každé (ÚT) v 18:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770. Dozvíte se, jak studovat Bibli pro sebe, abyste v ní nalezli moudrost pro každodenní problémy a odpovědi na základní lidské otázky.
vstup volný
Rekondiční pobyt New start Chorvatsko:
25.6.–2.7.
(SO-SO) Součástí je vstupní vyšetření lékařem, vodoléčby, masáže, škola vaření, rostlinná
strava, rehabilitační cvičení, přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání
závislostí. Dalmácie – Podaca u Gradace, blízko kamínkové pláže. Strava 2x denně. Objedn. na
tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
cena vč. dopravy, masáží a zdr. poradenství 7 750 Kč
Kurz Zdraví a prevence s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA:
14.–28.8.
(NE–NE) – Drietoma 85, okr. Trenčín. Náplň: Přírodní terapie, masáže, vodoléčby, bylinky,
základy Bible, kurz výživy a vaření, zdravotní poradenství, křesťanský životní styl. Více na
www.lightkurz.cz. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771.
Rekondiční pobyt New start Luhačovice:
25.9.–2.10. (NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, přednášky
o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí. Objedn. na tel.: 732 267 771;
e-mail: info@ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz (kde: www.senioriluhacovice.cz). cena 6 300 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obeczadovice.cz

(SO) 14:00–24:00 Putování za vínem Slovácka – Žádovice 2016 – V KD můžete ochutnat

široký sortiment vín od profesionálních vinařských výrobců vína z okolí Kyjova. Vinařské
firmy budou mít vína i k zakoupení. Chlazená vína samozřejmostí. Příjemnou náladu zpestří
CM z Vracova a gastronomické speciality. Srdečně zvou žadovští vinaři.

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

1.5.
7.5.
20.5.

Ždánice

www.motyliraj.zdanice.eu

(NE) ve 14:00 h Slavnosti Motýlího ráje s Pohádkovým lesem – Start Pohádkového lesa
u starého hřbitova ve Ždánicích, trasa vede lesem a končí v údolí Šraňky, kde bude program
pokračovat – balonky, mazlící koutek s ovečkami a kůzlátky, malování na obličej, přírodovědné exkurze s chytáním motýlů a určováním bylin. Pořádá spolek Pro záchranu motýlího ráje
a Palánek, z. s.

a okolí

VĚRA ŠPINAROVÁ

květen 2016

a ADAM PAVLÍK BAND

pondělí 9. května 2016 v 19.00 h

PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

www.mestokyjov.cz

Kyjovská padesátka
28.5.

(SO) Kyjovská padesátka spojená s akcí pro děti a mládež u příležitosti Mezinárodního dne
dětí – 42. ročník turistického pochodu pořádá DDM Kyjov ve spolupráci s TJ Jiskra Kyjov.
Trasy: 10, 20, 27, 35, 50 km vedou výhradně po turisticky značených cestách Chřibů. Směr
pochodu: Kyjov – Kameňák – hora sv. Klimenta – Cimburk – Staré Hutě – Buchlov. Mapa:
turistická mapa č. 89–90, Slovácko, Chřiby a Jižní Haná. Prezence 6:00–9:00 v restauraci
Sport Billy, cíl tamtéž do 18:00 h. Každý účastník obdrží popis trasy s mapkou. Pro rodiče
s dětmi: v 9:00 h pojede autobus (pouze pro rodiče s dětmi, nutno přihlásit k prezenci na
startu pochodu) na zastávku Kameňák, odtud pěšky na Zavadilku (3 km), kde pracovníci
DDM Kyjov připravili od 10:00 h soutěžní hry a táborák. Zpět do Kyjova pěšky nebo individuálně. Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Možnost přespání na ubytovně v areálu Městského stadionu Kyjov, Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov, tel.: 518 321 118, mobil: 724 055 317,
e-mail: MestskystadionKyjov@seznam.cz (nutno dohodnout předem). Informace o možnosti ubytování v Kyjově: Informační centrum Kyjov (www.ickyjov.cz). Odměna: diplom,
příležitostná razítka, dáreček v cíli pro všechny. Informace: DDM Kyjov (tel.: 518 612 139,
www.domecekkyjov.cz)				
startovné 30 Kč

Kyjov - letní kino

čtvrtek 2. 6. 2016 v 19.00 h

vstupné zakoupené do 30. 4. 2016 za zvýhodněnou cenu 600Kč
od 1. 5. do 1. 6. 700 Kč, v den konání 800 Kč
Městské divadlo Brno

JESUS CHRIST SUPERSTAR
koncertní verze nejslavnější rockové opery
všech dob ve velkém orchestrálním aranžmá
Kyjov - letní kino

pátek 1. 7. 2016 ve 20.00 h

vstupné zakoupené do 30. 4. 2016 za zvýhodněnou cenu 390Kč,
do 31. 5. za 450Kč a do 1. 7. za 500Kč

Barevné léto s kyjovským íčkem 2016
• 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

Život je náhoda
15.5.

▶ Otevírací doba: květen, červen, září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00-16:00; červenec,
srpen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–16:30.
Stálá expozice:
Památky 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:
1.4.–15.5.
(PÁ–NE) Historické fotografie Ždánic
17.5.–6.7.
(ÚT–ST) Obrazy – výběr z díla Františka Hanáka z Vřesovic
8.7.–11.9.
(PÁ–NE) „Obrázky pro radost“ – výstava Bohdany Škrhákové
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
7.3.–8.5.
(PO–NE) Lenka Jurečková – obrazy (současná malířka života, folklorních tradic i krajiny
Slovácka).
19.–29.5.
(ČT–NE) Výsledky letošního školního plenéru ŠUŘ z Brna ve Ždánicích
19.5.–17.7. (ČT–NE) „Ždánice – památky a umění v krajině“ (výstava prací z fotografické soutěže)

(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice, zve na tradiční, již
15. ročník turistické akce. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci 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 navíc 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 2012 – 2016“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí cyklu Toulavý
kočárek. Hry, soutěže pro děti o hezké dárky. Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309,
www.kct-vresovice.webnode.cz.

9.5.

(PO) v 19:00 h Czech Virtuosi – v KD ve Svatobořicích-Mistříně. Srdečně zveme milovníky
vážné hudby na koncert komorního orchestru. V programu vystoupí: houslová virtuoska
Esther Yoo z USA, komorní orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Caspar Richter (Rakousko).
Program koncertu: W. A. Mozart: (1756-1791) Cosi fan tutte – předehra (KV 588); M. Ravel:
(1875–1937) Tzigane (Rapsodie pro housle a orchestr); W. Williams: (1872–1958) The Lark
Ascending (1914) (Lyrická báseň pro housle a orchestr); P. I. Čajkovskij: (1840–1893) Ruský
tanec z baletu Labutí jezero pro housle a orchestr; W. A. Mozart: (1756–1791) Symfonie č. 35,
D-dur (KV 385) Allegro con spirito, Andante, Menuetto Finale, Presto. Předprodej na
tel.: 518 620 217, 777 948 493 nebo na e-mailu: kd@svatoborice-mistrin.cz.		
		
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30) tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Putování moravským Slováckem

7.5.

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

(NE) v16:00 h divadelní představení studentského souboru Klvaňova gymnázia.

Významné akce v okolí

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

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

Významné akce v Kyjově

RICHARD MÜLLER
TO NAJLEPŠIE TOUR

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

kino Panorama Kyjov

tel.: 776 355 952

zuzana.veverkova@seznam.cz

Kam v Kyjově

přesunuté představení ze 17. února 2016

tel.: 518 633 175

(NE) v 9:00 h Degustace vinaři Palánek s.r.o. Ždánice
(SO) ve 14:00 h Košt vín – v KD Ždánice. Pořádají vinaři Palánek s.r.o. Ždánice.
(PÁ) Školní akademie – pořádá MZŠ Ždánice.

Pro záchranu motýlího ráje, z. s.
29.5.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

oubukovany@tiscali.cz

8.5.

Milotice 72, 696 05 Milotice

R

tel.: 518 618 022, 603 839 367

ZD
A

Milotice

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany

Czech Virtuosi – koncert

Připravujeme

1.6.–28.6.

XXI. ročník Concentus Moraviae

(ST–ÚT) XXI. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
– 21. ročník s podtitulem „Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice“.
Koncerty v Kyjově a okolí:
4.6.
(SO) v 19:30 h Pavel Haas Quartet: Veronika Jarůšková (1. housle), Marek Zwiebel
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(2. housle), Pavel Nikl (viola), Peter Jarůšek (violoncello) – v DK Kyjov. Program: Bohuslav
Martinů: Smyčcový kvartet č. 3 H 183, Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“.
				
vstupné 250/150 Kč
20.6.
(PO) v 19:30 h Zemlinského kvarteto: František Souček (1. housle), Petr Střížek (2. housle), Petr Holman (viola), Vladimír Fortin (violoncello) – zámek Freskový sál, Milotice.
Program: Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 5 op. 63 „Památce Marca Chagalla“, Ludwig van
Beethoven: Smyčcový kvartet č. 1 F dur op. 18/1.		
vstupné 200/100 Kč
▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do 31.5. (ÚT)
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 (ne na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba
a 1 doprovod).

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

program@mkskyjov.cz

3.5.

8.5.
13.5.
16.5.
19.5.

(ČT,SO) v 17:30 h Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA*2D.............................120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Svátek matek USA........................................................................... 110 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA*3D.............................140/RV 504 Kč
(SO) ve 20:00 h X-Men: Apokalypsa USA*2D..................................................................... 120 Kč
(NE) v 15:30 h Angry Birds ve filmu USA*2D......................................................120/RV 432 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového
klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách
a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu.
Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h).

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(ÚT) v 19:00 h Dechová hudba Vacenovjáci – v divadelním sále. V rámci Seriálu dechových
hudeb 2016. Krojovaná dechová hudba vznikla v roce 1976 jako mládežnický orchestr. Nynějším kapelníkem je Petr Grufík, který současně hraje na křídlovku.
vstupné 150 Kč
(NE) v 15:00 h Děkujeme maminkám – v divadelním sále. Pásmo hudby, tance, zpěvu
a mluveného slova ke Dni matek. Pořádá jednota OREL, KDU-ČSL, OMEGA plus, město
Kyjov a farnost Kyjov. Vstupenky budou slosovány.
vstupné dobrovolné 40 Kč a výše
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Trhy se budou pravidelně
opakovat každý první (PÁ) v měsíci. (tj. 3.6.,1.7.,5.8.,2.9.,7.10.).
(PO) v 19:00 h Shirley Valentine – v divadelním sále. Bravurní komedie o hledání sebe sama
je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO.				
vstupné 350 Kč
(ČT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers a Techtle Mechtle – v divadelním sále. Netradiční
spojení dvou předních českých travesti skupin – Screamers a Jaro už se pomalu blíží a společně
s jarem přichází i zbrusu nový zábavný pořad travesti skupin Screamers a Techtle Mechtle, který
pánové tentokrát nazvali „Ženy za pultem“. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. vstupné 280 Kč
(NE) v 17:00 h Kácení máje – na náměstí. Se Slováckým souborem Kyjov.

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

(NE) v 15:30 h Kniha džunglí USA.......................................................................120/RV 432 Kč
(NE) v 17:30 h Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje Francie........................... 110 Kč
(NE) ve 20:00 h Jak se zbavit nevěsty ČR........................................................................... 110 Kč
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Zootropolis: Město zvířat USA.................................................. 50 Kč
(ST) v 19:00 h V paprscích slunce Rusko/ČR/Něm./Sev. Korea........................ 90/ČFK 70 Kč
(ČT) ve 20:00 h Jak se zbavit nevěsty ČR........................................................................... 110 Kč
(ČT) v 17:30 h Captain America: Občanská válka USA*2D......................................... 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Jak se zbavit nevěsty ČR............................................................................. 110 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Captain America: Občanská válka USA*3D........................................ 140 Kč
(SO) v 17:30 h Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje Francie........................... 110 Kč
(SO) ve 20:00 h Captain America: Občanská válka USA*2D........................................ 120 Kč
(NE) ve 20:00 h Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje Francie......................... 110 Kč
(NE) v 17:30 h Captain America: Občanská válka USA*3D......................................... 140 Kč
(NE) v 15:30 h Krtek a kalhotky..............................................................................35/RV 126 Kč
(ST) v 16:30 h Teorie tygra ČR.........................................................................................BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h My tři, nebo nikdo Francie............................................................ 90/ČFK 70 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Sousedi 2 USA...................................................................................... 120 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Angry Birds ve filmu USA*2D.............................................120/RV 432 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Angry Birds ve filmu USA*3D.............................................140/RV 504 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Ani ve snu ČR...................................................................................... 110 Kč
(NE) v 15:30 h Kung Fu Panda 3 USA.................................................................100/RV 360 Kč
(ST) v 19:00 h Hlavu vzhůru! Francie.................................................................... 90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h X-Men: Apokalypsa USA*2D................................................................... 120 Kč
(ČT,NE) ve 20:00 h Návštěvníci 3: Revoluce Francie/Belgie/ČR.................................... 110 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h X-Men: Apokalypsa USA*3D............................................................. 140 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Captain America: Občanská válka USA*2D........................................ 120 Kč
(SO) v 17:30 h Angry Birds ve filmu USA*3D....................................................140/RV 504 Kč
(SO) ve 20:00 h X-Men: Apokalypsa USA*2D.................................................................. 120 Kč
(NE) v 15:30 h Angry Birds ve filmu USA*2D...................................................120/RV 432 Kč
(ST) v 19:00 h Naše malá sestra Japonsko............................................................. 90/ČFK 70 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Cech kyjovských vinařů
Komenského 548/21, 697 01 Kyjov

2.5.
3.5.
4.5.

11.5.
18.5.
23.5.
25.5.
26.5.
27.5.

www.knihovna-kyjov.cz

(PO) v 9:00 h Karel IV. – český král. Výročí 700 let od narození – beseda s uživateli centra
sociálních služeb Kyjov. Jídelna CSS Kyjov.
(ÚT) v 17:00 h Hlavu vzhůru, rodiče! – přednáška a autorské čtení Mgr. Mileny Mikulkové.
Přednáškový sál.				
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Proč jsme nemocní – Odkryjeme si pravdu o nemocech a cestě, jak se nemocí
zbavit… Přednáška dietologa a hloubkového psychologa Sama Fujery. Studovna-čítárna.
						
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Některé metody sebeobracení k vnitřní skryté realitě – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna-čítárna.			
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Tělo je chrám – Přijímání životní energie… Přednáška Ivy Matyášové, lektorky
a poradkyně metody Feng Shui. Studovna-čítárna.		
vstupné 100 Kč
(PO) v 9:00 h a v 10:00 h Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – ZŠ J. A. Komenského Kyjov
– za účasti Ing. Martina Kyjovského, radního a zastupitele města Kyjova. Přednáškový sál.
(ST) v 17:00 h Senioři a bezpečnost – přednáška spolku PRESAFE z.s. v rámci problematiky
Politicko-bezpečnostní situace ve světě a její dopady na dění v České republice – přednáší Tomáš
Šmíd. Přednáška je určena nejen pro seniory. Přednáškový sál.
vstup volný
(ČT) v 17:00 h Hubneme myšlenkou – jaký vliv má myšlenka na „rozměry“ našeho těla –
přednáška Antonie Krzemieňové. Přednáškový sál.		
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 9:00 h a v 10:00 h Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – ZŠ Dr. Joklíka Kyjov – za
účasti PaedDr. Ilony Slaninové, vedoucí odboru školství a kultury. Přednáškový sál.

Čajovna & Galerie

muzeum.kyjov@masaryk.info

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 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.
5.–29.5.
(ČT–NE) Výstava paličkované krajky DUHA PRO EVU A JITKU – Město Kyjov a krajkářky z Kyjova a okolí Vás co nejsrdečněji zvou do prostor Radniční galerie na prodejní a benefiční výstavu. Vernisáž výstavy se uskuteční 5.5. (ČT) v 17:00 h v Radniční galerii. Výtěžek
z prodeje jednotlivých paličkovaných květů duhy bude věnován na speciální lázeňskou rehabilitaci Evy a Jitky Radiměřových. Prohlédnout výstavu nebo si koupit výtvory šikovných
rukou krajkářek budete mít možnost do 29.5. (NE).

Galerie Doma

Nová vzdělávací nabídka pro školní rok 2016/2017:
Zkrácené jednoleté studium oboru vzdělání strojní mechanik pro školní rok 2016/2017 – studium je určeno
absolventům středních škol (i maturitních oborů), studium je zdarma včetně kurzu svařování. Absolventi
získají výuční list a svářecí průkaz. Více na webových stránkách školy.

Domov Horizont, příspěvková organizace
28.5.

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Vernisáž výstavy Miloslav Inocenc Černý – výstava potrvá do 31.5. (ÚT).

Železniční expozice Stavědlo
tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

15.5.

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Nová výstava „Železniční vlečky na Kyjovsku“ – Modelové kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.		
vstupné dobrovolné

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

20.5.
21.5.

tel.: 604 466 342

tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303

tomas@prazirnakyjov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Degustace Vinařství Krýsa – Pražírna ve spolupráci s Vinařstvím Krýsa pro
Vás připravila ochutnávku vín ročníku 2015. Můžete se těšit na 14 vzorků přívlastkových vín
a další pohoštění. Doporučujeme sjednat si rezervaci.		
vstupné 95 Kč
(SO) ve 20:00 h Kaleidoskop Jana Rejžka – Jan Rejžek je český hudební a filmový kritik a novinář.
Po mnoha letech obnovil svůj poslechový klubový pořad naší i zahraniční tvorby. vstupné 70 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.horizontkyjov.cz

(SO) 10:00–18:00 Den otevřených dveří: Letní den – v 10:00 h slavnostní zahájení; v 10:05 h
ukázka dravců Seiferos; v 11:40 h vystoupení tanečního kroužku uživatelů Domova Horizont;
v 11:00 h vystoupení mažoretek; v 11:05 h ukázka leteckých modelářů; hasiči z Dambořic;
12:00–13:00 přestávka; v 13:00 h vystoupení hudební skupiny Maxim Turbulenc; ve 14:00 h
volné vystoupení pejsků; 16:00–18:00 vystoupení hudební skupiny V.S.P. Band. Pro zájemce
připravena prohlídka zařízení. Otevřeny terapeutické dílny, výstava fotografií z Domova Horizont, muzikoterapie, snoezelen. V případě nepříznivého počasí bude probíhat velmi omezený
náhradní program v zasedací místnosti.

Husova 370, 697 01 Kyjov

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

ddm@domecekkyjov.cz

5.5.

www.zuskyjov.cz

(ČT) 10:00–17:00 Den otevřených dveří – Výtvarný obor ZUŠ Kyjov Vás srdečně zve na den
otevřených dveří, který proběhne formou prezentace výtvarného projektíčku našich nejmenších dětí „První mezinárodní výstava psů v ZUŠ“. Slavnostní vyhodnocení šampionů proběhne v 16:00 h po sečtení přidělených bodů. Vítěz bude dekorován předsedkyní komise, majitelkou chovatelské stanice Los Hafanos, paní Vendulou Pucharovou Kramářovou.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

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

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

www.skautkyjov.cz

(NE) 15:00–18:00 Skautský dobrý skutek 2016 – V kyjovském parku pořádají skauti akci
pro veřejnost, která je součástí celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2016. Pro děti
od 6 let budou připraveny zábavné aktivity a pro starší zájemce bude ve skautské klubovně
(Sv. Čecha 1338/4a) kurz základů práce na počítači.		
vstup volný
Připravujeme:
15.–20.8.
(PO–SO) Skautský letní příměstský tábor – pro děti do 11 let. Vedoucí: Mgr. Jan Polášek. Informace na e-mailu: skautkyjov@seznam.cz. Základna: Skautská klubovna, ul. Sv.
Čecha (zde bude tábor každý den začínat a končit). Podrobnější informace na stránkách:
http://podchribaci.skauting.cz/.

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

8.5.

sachykyjov@seznam.cz

www.sachykyjov.sweb.cz

(NE) v 10:00 h 4. Kyjovský koník: Šachový turnaj pro děti a mládež – pořádá Šachy Kyjov a Sokol
Kyjov za podpory města Kyjova a firmy Wiky. Místo konání DK Kyjov (malý sál). Turnaj je určen
pro děti a mládež do 15 let (roč. 2001 a mladší). Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů.
Přihlášky e-mailem sachykyjov@seznam.cz, dodatečné přihlášky na místě při prezenci do naplnění kapacity sálu. Tempo turnaje je 2 x 15 min. na partii, hraje se 7 kol. Prezence účastníků od 9:30 h,
začátek turnaje v 10:00 h, v 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje.

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

12.5.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

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

3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.

v 8:53 h, bus
v 8:25 h, vlak
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:56 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží

Jazyková škola Let´s speak
Vymazalova.L@gmail.com

studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

www.lets-speak.webnode.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. NOVĚ nabízíme výrobky studené kuchyně – moravské klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou pomazánku. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob
pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy!
Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Květnová akce:
27.5.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín jednoho
z vinařství Slovácké podoblasti, akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou.
Předprodej vstupenek od 18.5. (ST) na obou místech.

▶ Každý (ČT) 18:45–20:15 Základy italštiny na dovolenou – jedná se o 10 lekcí, které budou probíhat
v termínu 7.4.–9.6.					
cena 2 000 Kč
Before the school starts
▶ Studenti si mohou vybrat u obou kurzů buď jednotlivé dny, nebo se mohou přihlásit kompletně na celý
týden. Kurzy povede lektorka E. Bartoníková. Přihlašovat se můžete na tel.: 731 598 957 nebo na mailu
bartonikovaeva@gmail.com. Cena zahrnuje veškeré materiály, které účastníci obdrží. cena 250 Kč/lekci, 900 Kč/týden
22.-26.8.
(PO–PÁ) 14:00–15:30 Úroveň A2 – Kurz je určen nejen pro žáky 2 st. ZŠ. Je zaměřen na
zopakování základních gramatických jevů v pěti dnech.
22.-26.8.
(PO–PÁ) 15:45–17:15 Úroveň B1 – Kurz je určen nejen pro studenty SŠ. Je zaměřen na zopakování vybraných gramatických jevů v pěti dnech.
Summer Day Camp 2016
▶ Letní příměstský tábor s výukou angličtiny a dalších jazyků (NJ,IT,FJ). Pořádá Jazyková škola Let´s speak
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žarošice, Motýlí ráj Ždánice a Seberevolta Kyjov. Hlavní lektorky: Mgr. E. Bartoníková, Ing. M. Kovářová, Mgr. O. Trnková, Mgr. S. Štěpánková. Přihlášky je možné získat e-mailem:
vymazalova.l@gmail.com nebo osobně v učebně Let‘s Speak, v ZŠ a MŠ Žarošice a v Sokolovně Kyjov. Cena zahrnuje výukový vzdělávací materiál, cestovné, vstupy, obědy, výtvarný materiál, ohodnocení lektorů. cena 2 000 Kč
18.–22.7.
(PO–PÁ) pro děti 1.–7. tříd ZŠ

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.jazykovka-kyjov.cz

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)

tel.: 518 307 711 a 712

prodejna@chata.cz

www.caregio.cz

LETNÍ DOVOLENÁ
▶ Vhodný čas na výběr letní dovolené. Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od
nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší
prodejny pro katalog, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně. Vyberte si u nás letní dovolenou za ceny jako
u pořadatelské CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do
wellness zdarma.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Jaro nám ťuká na dveře, využijte možnosti strávit pár dní poznáváním přírodních, kulturních a historických krás nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyberte si z široké nabídky atraktivních poznávacích zájezdů do
všech koutů světa.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Kapverdské ostrovy, SAE, Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba a další – nejlepší
čas vydat se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou
fakultativních výletů.

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

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

www.jazzklubkyjov.cz

27.5.

(PÁ) ve 20:30 h The Simpson Quartet – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov,
Komenského 1407/14. The Simpson Quartet je soul-bluesová kapela, o které by se dalo říct, že
swinguje. Blues je základem všeho a je slyšet ve všem, co The Simpson Quartet hrají.
							
vstupné 100/70 Kč

Život a zdraví, z. s.
Klub zdraví Kyjov

tel.: 774 901 078

www.zivotazdravi.cz

▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů.
Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více informací. vstup volný
Akce na květen:
16.5.
(PO) v 18:00 h Rodinná terapie – Přednáší Mgr. Milan Čamlík, hlavní terapeut TK Krok
Kyjov, z. ú., součástí přednášky bude ochutnávka zdravých receptů. Další informace na
tel.: 774 901 078.

Apoštolská církev Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

mirostas@seznam.cz

tel.: 603 281 237

Aktuální nabídka:
▶Zájemci o studium se mohou hlásit do prázdninových kurzů.
Akce na květen:
13.5.
(PÁ) v 17:00 h Letem světem – při příležitosti ukončení školního roku 2015/2016. Součástí
bude vernisáž fotografií našeho studenta z jeho cest po celém světě. Akce se koná za každého
počasí v Boršově, Ivana Javora 3092. Občerstvení v ceně.		
cena 70 Kč
Na prázdniny připravujeme dva příměstské tábory:
8.–12.8., 15.–19.8. (PO–PÁ) Příměstský tábor – již nyní můžete své dítě přihlásit.

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

(ÚT) Vřesovice Paseky – chata Radost – Osvětimany – 5 km
(ÚT) Nevojice – Jitřenka – Bučovice – 8 km
(ÚT) Radějov – Tvarožná Lhota – Strážnice – 8,5 km
(ÚT) Želetice – rezervace Adamce – Šardice – 8 km
(ÚT) Javorník – Pod Hájem – Velká nad Veličkou – 7,3 km

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

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

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

(ČT) v 17:00 h Nevalná hromada – v Kyjovském pivovaru. Setkání příznivců a členů Českého svazu ochránců Kyjov. Představení činnosti a projektů za loňský rok a plánování nových
aktivit. Zájemci o zapojení se do ochrany přírody na Kyjovsku a do lesní mateřské školky
Radovánky Kyjov srdečně vítáni.
Příměstský letní tábor Radovánky:
11.–22.7., 15.–19.8. (PO–PÁ) každý všední den 7:00–16:00 na Boršovských lúkách pro děti od 2–9 let.
Přihlášky na email: zanetabrhelova@seznam.cz.

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
tel.: 518 307 733

tel.: 776 894 260

stredisko@skautkyjov.cz

1.5.

www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu,
sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
Akce na květen:
23.–29.5.
(PO–NE) Ochutnávka „Vinné želé“ – Přijďte ochutnat gurmánskou specialitu. Tato specialita
je vyrobena z červeného vína a je příjemným zpestřením k snídani s pečivem a máslem nebo
ozdobení svíčkové, sekané nebo k paštice.

www.domecekkyjov.cz

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov

tel.: 518 390 150

zus.kyjov@iol.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215

Akce na květen:
15.5.
(NE) ve 14:00 h Autíčkování – závody – zahrada Centra pro rodinu Kyjov 23.5. (PO)
v 13:00 h Přehrávky hudebních kroužků – v DDM Kyjov
23.–27.5.
(PO–PÁ) 8:00–18:00 Výstava keramických výrobků dětí
26.5.
(ČT) 16:00–18:00 Závěrečné vystoupení kroužků – tělocvična DDM Kyjov
28.5.
(SO) Kyjovská padesátka – více v sekci Významné akce.
29.5.
(NE) v 15:00 h Dětský den – ul. Luční. Pro všechny děti bude připraven skákací hrad, trampolína,
soutěže s cenami a dětská diskotéka. Součástí bude táborák a možnost opečení špekáčku (špekáček
a pečivo nebude k dispozici, je nutno si přinést). Pořádá DDM ve spolupráci s MKS Kyjov.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KYJOV
15.–19.8.
(PO–PÁ) 7. turnus Mgr. Iva Soldánová – Hudební tábor (od 7–15 let) –Paulíčková/Bílek 1 600 Kč
RODINNÉ REKREACE HUTISKO-SOLANEC
26.–30.8.
(PÁ–ÚT) – Andrea Kuřinová, DiS
dospělí 2000 Kč, děti do 10 let 1500 Kč
Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.

Základní umělecká škola Kyjov

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

www.soukyjov.cz

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

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

6.5.

tel.: 774 405 602

kois@soukyjov.cz

www.masaryk.info

Radniční galerie

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.
9.5.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy – Michaela Šalšová – Výstava maleb, koláží a fotografií mladé
grafické designérky.

tel.: 518 612 338

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
6.3.–15.5.
(NE–NE) Fenomén IGRÁČEK – v budově zámečku. IGRÁČEK slaví v tomto roce čtyřicet
let od svého vzniku. Jeho historie je dlouhá a spletitá, podobně jako historie Technického
muzea v Brně. Oběma hrozil za dobu své existence zánik, oba díky svému fenoménu a snaze
nadšených lidí přetrvali doposud a mohlo tudíž dojít k vzájemnému propojení.
vstupné děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 10 Kč, dospělí 30 Kč, důchodci a studenti 15 Kč
18.5.
(ST) v 18:00 h Přednáška „Kyjov filmový a festivalový“
27.5.
(PÁ) v 18:00 h Muzejní noc – v rámci výstavy HOŘÍ!!!
27.5.–24.7. (PÁ–NE) Výstava „HOŘÍ!!!“ – výstava k 110. výročí založení českého sboru dobrovolných
hasičů v Kyjově.

tel.:725 613 613

jindrich.pleva@tiscali.cz

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

www.kyjovskesklepy

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

Jazyková škola Kyjov

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova

info@cechkyjovskychvinaru.cz

Připravujeme na červen:
11.6.
(SO) 13:00–20:00 II. ročník Otevřených sklepů Kyjovska – Možnost ochutnat vína od
30 vinařství a vinařů Kyjovska. Večerní posezení s CM ve velkém stanu na náměstí, začátek
v 19:00 h. Vstupenky v předprodeji na Ticketportalu včetně dvou stokorunových bonusů na
nákup vína, sklenička s logem a mapka trasy. V den akce včetně jednoho stokorunového bonusu
na nákup vína, sklenička s logem a mapka trasy. Vstupenky zakoupíte hodinu před zahájením
akce v CA Régio, Palackého 205/6, Kyjov. Více informací na www.kyjovskesklepy.cz.		
					
vstupné 500 Kč

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov

29.5.
Připravujeme:
2.6.
(ČT) Richard Müller – To najlepšie tour – letní kino Kyjov
1.7.
(PÁ) Jesus Christ Superstar – letní kino Kyjov
3.8.
(ST) Koncert na terase – Radka Fišarová – terasa KB Kyjov
12.–14.8.
(PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti – oslavy 890 let od první zmínky o Kyjově
13.8.
(SO) Žalmanův folkový Kyjov – 20. ročník
POZOR vstupné na koncert RICHARDA MÜLLERA – „To najlepšie tour“, který se uskuteční 2.6. (ČT)
v letním kině v Kyjově je JIŽ V PŘEPRODEJI. Zakupte vstupné do 30.4. (SO) za zvýhodněnou cenu 600 Kč,
od 1.5.–1.6. (NE–ST) 700 Kč, v den konání 800 Kč.
POZOR vstupné na JESUS CHRIST SUPERSTAR (koncertní verze ve velkém orchestrálním aranžmá)
v podání Městského divadla Brno, který se uskuteční 1.7. (PÁ) v letním kině v Kyjově, je JIŽ V PŘEPRODEJI. Zakupte vstupné do 30.4. (SO) za zvýhodněnou cenu 390 Kč, do 31.5. (ÚT) za 450 Kč a do 1.7. (PÁ)
za 500 Kč.

1.5.
1.5.
1.5.
4.5.
4.5.
5.5.
5.5.
6.5.
6.5.
7.5.
7.5.
8.5.
8.5.
8.5.
11.5.
11.5.
12.,13.5.
12.,14.5.
13.,15.5.
14.,15.5.
15.5.
18.5.
19.5.
19.,22.5.
20.,22.5.
20.5.
21.5.
21.5.
22.5.
25.5.

26.,28.5.
26.,27.,29.5.
27.,29.5.
28.5.
29.5.
Pozn.:

tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv
pro dnešní dobu.
Akce na květen:
7.5.
(SO) Návštěva Oswětimi – koncentračního tábora – jednodenní výlet. Na tuto akci je nutná
přihláška nejpozději do konce dubna.
15.5.
(NE) v 9:30 h Slavnostní oblastní Letniční bohoslužba ke svátku Letnic – v KD Hodonín.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213

www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. 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 ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ cvičení v bazénu v nemocnici – dle přihlášek

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

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Klub přátel duševně nemocných. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně finančně
podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (nutno se předem
objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda – odvykání
kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš
Galan (tel.: 720 504 640).
▶ Dietologická poradna – Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).
Připravujeme:
16.6.
(ČT) v 17:00 h Neztrácej naději! – Vernisáž prodejní výstavy obrazů našich uživatelů v Radniční galerii. Výstava potrvá do konce června. Dovolujeme si Vás pozvat na benefiční prodejní
výstavu. Se svou tvorbou a také osobními příběhy se s Vámi podělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Koupí obrazů přímo zvýšíte kvalitu jejich života.
25.6.
(SO) Tenisový turnaj – Na kurtech za letním kinem pořádáme sportovní den pro duševně
zdravé i nemocné, pro naše uživatele i podporovatele.
13.8.
(SO) Dveře dokořán – Nabízíme prostory a zázemí v rámci oslav Výročí královského města Kyjova. Dětský koutek, možnost nakojit a přebalit miminka, hry a tvořivé dílny pro děti,
malé občerstvení. Součástí akce bude představení činnosti centra, výstava historických vozidel
a také možnost vyzkoušet si trenažér stáří. Více informací najdete na naší facebookové stránce.

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

tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

www.oskrok.cz

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

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
tel.: 776 161 649
dobrovolnickecentrum@oskrok.cz
Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
Program Klubu dobrovolníků:
2.5.
(PO) v 15:00 h Supervize dobrovolníků
16.5
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků bude dle zájmu účastníků

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila tel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková

katka.kotaskova@centrum.cz

cprkyjov@ado.cz

www.kmk.wbs.cz

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni.
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STÁLE ZAVŘENO! VEŠKERÉ INFO: www.kmk.wbs.cz

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na zahradě CPR pro holky i kluky ve věku od 5 let. Více na webu CPR.
▶ 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.
▶ Jednou za měsíc (ČT) v 8:00 h posezení při kávě a filmu pro seniory. Přijďte mezi nás a zpříjemněte si čas
pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad Biblí –
„Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery
je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno pro děti, jak
předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 602 969 267, 723 734 938

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevírací doba: (SO) 14:00–17:00. Kdykoliv po předcházející domluvě. Skupiny nad 15 osob prosíme o rezervaci.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

