ART mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

17.-18.6.

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

www.artmlyn.eu

www.jezov.cz

(SO) ve 14:00 h Oslava MDD – Obora v Ježově. Program: soutěže před Oborou, ukázka činnosti
SDH Ježov, vystoupení žáků ZŠ Ježov, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, šermířský turnaj – Memento Mori, diskotéka a ve 21:00 h velká ohňová show. Zvěřinové speciality a zmrzlinové poháry
vydáváme již od 11:30 h.
(PÁ–SO) Zvěřinové speciality – Obora v Ježově. Jídla budou 17.6. (PÁ) vydávána od 11:00–20:00
a 18.6. (SO) budou vydávána od 11:00 h do vyprodání, večer 18.6. (SO) taneční zábava s VSP bandem.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

kultura@milotice.cz

3.6.
18.6.

Ženský pěvecký sbor Moravjanky o. s.

tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

(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.

www.obecbukovany.cz

(SO) ve 14:00 h Namaluj ornament – na malém hřišti. Obec Bukovany pořádá pro děti happeningovou akci.
(NE) v 16:00 h Cimbály na ulici – před kaplí sv. Jana Pavla II.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

www.bukovansky-mlyn.cz

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Za příznivého počasí
otevřeno zahradní posezení i s víkendovým grilováním.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících
denně: ve všední dny 17:00–18:30, (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 přes týden, 10:00–18:00 o víkendech. Minigolf
pro celou rodinu. Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Otevřená rotunda! Možnost prohlídky sklepení, degustací pro jednotlivce a nákupu vína. Za příznivého
počasí každý víkend v 13:00 h.
▶ Novinka! Lukostřelba pro veřejnost.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).

Církev československá husitská ve Bzenci
Rumunská 958, 696 81 Bzenec

Bzenecodpadovca@seznam.cz

Loutkové divadlo Kašpárek

Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

24.–28.6.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

tel.: 518 622 621

nenkovice@nenkovice.cz

4.6.

17.6.

www.nenkovice.cz

(SO) v 15:00 h Den dětí – na hřišti v Nenkovicích. Ukázky s pejsky, ukázky ptáků, simulátor, trampolína, hry, malování na obličej a jiné.
(PÁ) Rozloučení se školním rokem – v Nenkovicích, prohlídka školy, soutěže pro děti a jejich rodiče, táborák, opékání špekáčků.

Skoronice
Skoronice 102, 696 41 Vlkoš

tel.: 518 625 822

starosta@skoronice.cz

4.6.
17.6.

www.obec-hovorany.cz

(PÁ–ÚT) Hovoranské hody – v letním areálu, pořádá Obec Hovorany, chasa a stárci ve spolupráci
s SDH Hovorany, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny. Program:
24.6.
(PÁ) v 17:00 h Stavjání mája – hraje CM Cangla
25.6.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava pod májú – hraje skupina FREE BAND
26.6.
(NE) v 10:30 h Slavnostní mše svatá – v kostele sv. Jana Křtitele; v 13:30 h Průvod obcí pro stárků
a stárky – sraz u kapličky; v 16:30 h Odpolední zábava pod májú – hraje DH Skaličané; ve 20:00 h
Večerní zábava pod májú – hraje DH Skaličané
27.6.
(PO) v 17:00 h Taneční zábava pod májú – hraje DH Sokolka
28.6.
(ÚT) ve 20:00 h Hodová diskotéka – hraje DJ Paul Cross & DJ Fordy
Připravujeme na červenec:
4.7.
(PO) v 18:00 h Pořad „U vás o nás“ – VUS Ondráš vystoupí na letním areálu u hřiště v Hovoranech.
Pořádá kulturní komise při OÚ, předprodej vstupenek na OÚ Hovorany.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

podatelna.stavesice@quick.cz

4.6.

tel.: 605 206 541

ales.rajsigl@seznam.cz

4.6.

(SO) v 15:00 h Košt vín – v areálu u hřiště. Hraje CM Denica. Srdečně zvou pořadatelé.

696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 217, 777 948 493

kd@svatoborice-mistrin.cz

5.6.
17.6.
19.6.
19.6.
26.6.

www.svatoborice-mistrin.cz

(NE) Den dětí – táborák u hasičské zbrojnice Svatobořice (RC Krteček, SDH Svatobořice, TJ Sokol)
(PÁ) ve 20:00 h Koncert posluchačů AMU a JAMU – KD
(NE) Den otců – RC Krteček
(NE) ve 14:00 h Cimbály na ulici, namaluj ornament – park pod kostelem
(NE) Dětská hasičská soutěž – hasičská zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice

ou.sardice@sardice.cz

1.6.
4.6.

10.–12.6.
10.6.
11.6.
12.6.
11.6.

www.sardice.cz

(ST) v 13:00 h Namaluj ornament – pořádá Obec Šardice, akce se koná před Augustiniánskou
rezidencí. Ukázka a výuka malování pískem.
(SO) ve 14:00 h Dětský den na Ranchi Marco – pořádá Zdeněk Varmuža, bohatý program pro děti,
westernové oblečení vítáno.
(PÁ–NE) Oslavy 730 let obce, sjezd rodáků
(PÁ) Muzikál Král zbojníků, výstava fotografií a obrazů v Augustiniánské rezidenci, beseda u cimbálu s CM Friška.
(SO) Šardická krojovaná svatba, koncert Lenky Filipové, diskotéka DJ Luděk Ptáček.
(NE) Okrsková soutěž v požárním sportu, odpoledne s kouzelníkem Maxparáda, 28. ročník přehlídky mládežnických DH.
(SO) v 13:00 h PIWI 2016 a Hibernal fórum – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, akce se
koná v prostorách statku u Rezidence.
(SO) v 13:00 h Dětský den, pořádá Spolek za zdravé Šardice – v areálu TJ Baník Šardice.

Národopisná společnost Vacenovice
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice

11.6.

mc.blahusek@tiscali.cz

tel.: 728 718 917

(SO) v 18:00 h Zpívání s beranem – vzpomínkové setkání folklórních souborů a mužských sborů
ke 25. výročí Slováckého souboru Omladina Salaš Rúdník u Vacenovic, po oficiálním programu
bude následovat beseda u cimbálu s Vacenovskou CM.

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš

www.skoronice.cz

(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují – více v sekci Významné akce v okolí.

tel.: 776 649 579

(SO) 1896–2016: Oslavy 120. výročí založení ochotnického divadla v obci – na paměť těch, kteří
režírovali, hrávali a tvořili na našem jevišti. V 16:45 h bude v kostele sv. Floriána sloužena slavnostní mše svatá za živé a zemřelé skoronské divadelní ochotníky. Zpívat bude chrámový sbor pod
vedením Petra Ingra. Po ukončení bohoslužby následuje pietní vzpomínka na místním hřbitově.
V 19:30 h sehrají „Děcka ze Skoronic“ v sále Obecního domu, na skoronském jevišti, premiéru
pohádky Zdeňka Kozáka „O ševci Ondrovi a komtesce Julince“ (délka představení 1 h 45 min.
vč. přestávky). V přízemí Obecního domu můžete zhlédnout výstavku fotografií a plakátů z historie ochotnického divadla. Rezervace vstupenek na tel.: 776 649 579. Repríza pohádky 11.6. (SO)
v 18:00 h. Předprodej vstupenek na premiéru se uskuteční 29.5. (NE). Kasa bude otevřena 18:00–
20:00 v budově Obecního domu; v den premiéry 4.6. (SO) v 18:00 h. Srdečně zve Divadelní ochotnický soubor ve Skoronicích.
vstupné dospělí 100 Kč, školní děti 50 Kč, předškolní děti 25 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Vřesovice 72, 696 48 Ježov

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401

4.6.

18.6.

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

Žádovice
Žádovice 41, 696 49

10.6.
19.6.

www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Dětský den na motivy Ledového království – na hřišti TJ Sokol Žádovice. Taneční
soutěžní odpoledne se známými pohádkovými postavami od agentury CHABI (Bratři Chabičovští)
bude doplněno skákacími hrady, malováním na obličej, dětským tetováním aj., občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí na KD. Srdečně zve Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí Žádovice.

Vrbasovo muzeum Ždánice
tel.: 777 574 164

(SO) 14:00–20:00 9. ročník akce „Sklepy dokořán“ – 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 a CM.

tel.: 518 628 296

www.mestovracov.cz

(ST–NE) VRKOT – Srdečně zveme Vás i Vaše děti na akci DDM VRKOT – Vracovský kouzelný
týden, který je plný soutěží, her a vystoupení. Každý den čeká děti jiný program. Bližší informace
naleznete na www.ddmvracov.cz.
(PÁ) Noc kostelů – Přijměte pozvání na Noc kostelů do Vracova, která se uskuteční v kostele sv. Vavřince a na místní faře. Pro děti je připravena spousta her a zábavy. V rámci Noci kostelů se v 17:45 h
uskuteční varhanní koncert v kostele sv. Vavřince ve Vracově. Bližší informace na www.faravracov.cz.
(NE) Cimbály na ulici – Vracov se zapojí do unikátní akce. Návštěvníci budou mít možnost poslechnout si hru na cimbál a to od 10:00 h před místním kostelem sv. Vavřince ve Vracově.

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

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

11.6.

Městský kulturní klub Vracov
1.–5.6.

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-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.

www.militarymuzeum.cz

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

www.babule.websnadno.cz

www.zdraviarodina.cz

Pravidelné Kluby zdraví Vracov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ČT) v 18:00 h v centru Chamartin, Luční 770 (naproti hřiště za
pečovacím domem). 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:
16.6.
(ČT) v 18:00 h Dovolená zdravě a chutně s ukázkami zdravých receptů – v nadaci Chamartin, Vracov,
Luční 770. Rychlé snídaně, pomazánky a sytá jídla pro štíhlou linii. Jak efektivně odpočívat, obnovit síly
a vychutnat potraviny s léčivými účinky. Přijďte se nechat inspirovat – vždyť ač zdraví není všechno, bez
zdraví je všechno nanic. Více informací na tel.: 604 527 939, www.zdraviarodina.cz.
vstup volný

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ 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:
17.5.–6.7.
(ÚT–ST) Obrazy – výběr z díla Františka Hanáka z Vřesovic
8.7.–11.9.
(PÁ–NE) „Obrázky pro radost“ – Bohdany Škrhákové
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
19.5.–17.7. (ČT–NE) „Ždánice – památky a umění v krajině“ (výstava prací z fotografické soutěže)
4.6.–17.7.
(SO–NE) „Místa, které máme rádi“ – obrazy Yvety a Lukáše Nopových z Lovčic. Vernisáž 3.6. (PÁ)
v 18:30 h.

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice

zeletice@zeletice.cz

11.6.
18.6.

starosta@zeletice.cz

(SO) v 17:00 h Želetický guláš – na hřišti
(SO) Turnaj v malé kopané – na hřišti

tel.: 518 622 725

www.zeletice.cz

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

podatelna@obeczeravice.cz

4.6.

10.6.
18.6.

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(SO) Tradiční „Pohádkový les“ – 11:00–14:00 v lesíku Paseky, pak volná zábava u myslivecké chaty,
občerstvení, táborák, hudba. Pořádají rodiče dětí ZŠ.
(PÁ) v 19:00 h Posezení u sv. Urbana – sokolovna, zajištěno občerstvení, hudba, ochutnávka vín
místních vinařů. Pořádá Český zahrádkářský svaz.
(SO) ve 14:00 h Dětské odpoledne se složkami integrovaného záchranného systému – na městečku, pořádají hasiči.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

ČERVEN 2016

čtvrtek 2. 6. 2016 v 19.00 h
vstupné 700 Kč, v den konání 800 Kč

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Kyjov - letní kino

www.mestokyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově

Městské divadlo Brno

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

23.–26.6.

pátek 1. 7. 2016 ve 20.00 h

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Přátelé Achtele o.s., Vlkoš
18.6.

pazderajda@seznam.cz

(SO) ve 14:00 h Indiánskou stezkou – Zveme Vás na tradiční dětský den ve Vřesovicích u Kyjova –
táborová základna Hodonín. Spoustu her, soutěží, tanců a zábavy s občerstvením pro Vás připravil
Spolek Babule Vřesovice ve spolupráci s obcí a složkami obce. Indiánské oblečení vítáno.
(SO) v 16:00 h Odpoledne s harmonikou – ve Vřesovicích u Kyjova na hřišti. Program: vystoupení
harmonikářů, dětský sbor Vřesovjánek. Pořádá Spolek Babule.

a okolí

TO NAJLEPŠIE TOUR

www.obecvresovice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc se skupinou V.S.P. Band – na hřišti TJ Sokol Vřesovice. Akce se koná za
každého počasí. Srdečně zve TJ Sokol Vřesovice.

Kam v Kyjově

RICHARD MÜLLER

tel.: 518 626 302

ou@obecvresovice.cz

25.6.

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic – více v sekci Významné akce v okolí.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Vřesovice

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)

militarymuzeum@email.cz

11.–12.6.

Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h jste zváni na pestrý program krátkých přednášek, písní, zdravotních, společenských
i duchovních témat. Dozvíte se optimistické rady pro ochranu před 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. Upřesnění místa na
tel.: 732 267 771.						
vstup volný
Kurz studia knihy knih
▶ Každé (ÚT) v 18:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770. Kurz nabízí přehled témat Bible se základní orientací užitečné pro její další samostudium. Kurz probíhá do 21.6. (ÚT). Dále pak na tel.: 732 267 771
nebo www.skk.cz.					
vstup volný
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, zdravá
výživa a vaření, prevence nemocí, bible a proroctví, komunikace a mezilidské vztahy, výstavy a kluby zdraví, primární prevence na školách. 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 (o wellness penzionu na: www.senioriluhacovice.cz) cena 6 300 Kč

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

kd@mestovracov.cz

Skoronice 47, 696 41 Skoronice

Skoronice, 696 41 Vlkoš

www.web.telecom.cz/stavesice

Svatobořice-Mistřín

www.skoronice.cz

(SO) v 6:00 h Rybářské závody – na místním rybníku. Srdečně zvou Rybáři Skoronice o.s.
(PÁ) v 16:00 h Naše ryby na Váš stůl – netradiční akce s ukázkami kuchání a přípravy rybích specialit s ochutnávkou. Srdečně zvou Rybáři Skoronice o.s.

Vinařský spolek Skoronice
25.6.

tel.: 518 622 152

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra

Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
tel.: 518 375 102, 518 375 328

Stavěšice
Stavěšice 9, 696 38 Strážovice

Nenkovice

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)

(NE) v 16:00 h Kašpárkova čarovná kaše – pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku.			
vstupné dobrovolné

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

(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.

kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

www.kasparek.webzdarma.cz

12.6.

4.6.

www.nechvalin.cz

www.sobulky.cz

(SO) v 15:00 h Dětské sobůlské krojované hodečky s věncem a káčerem – Sraz všech krojovaných
ve 14:45 h u prodejny COOP – Jednota. Zveme proto 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. K tanci a poslechu bude hrát DH Sobuláci. Srdečně zve ZŠ a MŠ Sobůlky ve spolupráci s Obcí
Sobůlky.

tel.: 518 618 224

nechvalin@tiscali.cz

tel.: 518 622 425

sobulky@wo.cz

4.6.

18.6.

Nechvalín 13, 696 31

mob.: 608 463 784

(PÁ) Noc Kostelů – Bzenec, Sbor Jana Amose Komenského; program: 15:00–19:00 prohlídka sboru – komentovaná prohlídka sboru JAK; 15:00–19:00 výstavka dětských výtvarných prací – práce
žáků ZUŠ pana Ligase; 17:00–18:30 koncert žáků ZUŠ – flétnový a kytarový koncert žáků ZUŠ pana
Ligase.

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

www.obecnasedlovice.cz

(NE) v 15:00 h Cesta pohádkou – Do světa pohádek vstoupíte v areálu za KD, odkud bude cesta
pokračovat směrem k myslivně. U myslivny bude připraveno malé občerstvení. Srdečně zve obec
Násedlovice a rodiče dětí.

Nechvalín
tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

tel.: 518 631 428

podatelna@obecnasedlovice.cz

5.6.

Areál Bukovanský mlýn

10.6.

libalovar@seznam.cz

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

4.6.

Násedlovice

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

19.6.

www.milotice.cz

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy Petra Bulavy – Penzion u zámku, výstava potrvá do 26.6. (NE).
(SO) ve 13:00 h Soutěž ve vaření guláše – prostranství u hasičské zbrojnice, začátek ochutnávky
v 16:00 h. Porce 10 Kč.			
vstup volný
18.6.
(SO) ve 14:00 h Pohádkový les – park a zahrada SZ Milotice, dílničky pro děti v 13:00 h.		
				
vstupné děti 30 Kč, dospělí zdarma
19.6.
(NE) v 16:00 h Přehlídka dechových hudeb – Zbořilovy Milotice, SZ Milotice. Hrají DH Mistříňanka, Jižani, Drietomanka a DH z Milotic. Předprodej: Pokladna SZ Milotice, Prodej jízdních kol
Libor Kundrata – tel.: 603 503 171, Jana Hromková – tel.: 774 825 615.
				
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Bukovany
11.6.

tel.: 724 760 296

Sobůlky 105, 697 01

M
A

objezov@tiscali.cz

4.6.

tel.: 602 969 267, 723 734 938

▶ 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.
Zajímavé programy pro školy.
Připravujeme:
▶ Letní tvořivé dílny pro děti a mládež (červenec, srpen)
31.7.
(NE) Festival Mlýnské kolo – více na www.artmlyn.eu

Sobůlky
tel., fax: 518 626 221

R

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov

ZD
A

rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč
s dětmi probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční
fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ 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.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi nás
a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
Akce na červen:
11.6.
(SO) v 15:30 h Tradiční „Sportovní odpoledne“ pro děti i rodiče – na hřišti u sila v Kyjově –
Nětčicích. Bude připraveno mnoho soutěží o ceny a také spousta atrakcí. Během odpoledne bude
zajištěno i občerstvení. Přijďte společně s dětmi prožít příjemné odpoledne při sportu a zábavě.

vstupné zakoupené do 31. 5. za 450Kč a do 1. 7. za 500Kč
KONCERT NA TERASE

RADKA FIŠAROVÁ
Pocta Edith Piaf

středa 3. 8. 2016 ve 20.00 h
Masarykovo náměstí Kyjov, terasa Komerční banky

recitál známé zpěvačky a muzikálové herečky Radky Fišarové, v němž
zazní slavné písně z repertoáru Edith Piaf, ale také známé i méně známé skladby např. Charlese Aznavoura, Mireille Mathieu či zhudebnělé
básně Jacka Preverta. POZOR, kapacita terasy omezena
vstupné 280 Kč
VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI

23.6.

25.6.
26.6.

1.6.–28.6.

www.ticketportal.cz

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(ČT–NE) Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2016 – CK Dacom Pharma Kyjov s pověřením Českého svazu cyklistiky pořádá jedinečnou událost v ČR. Mistr světa
Peter Sagan, Jan Bárta, Martina Sáblíková, Petr Vakoč, Zdeněk Štybar a mnoho dalších skvělých
závodníků Vás čeká na společném Mistrovství České a Slovenské republiky v cyklistice 23.6. (ČT)
v Hodoníně a 25.–26.6. (SO–NE) v Kyjově. Čekají Vás dny plné cyklistiky, hudby a zábavy! Pro
děti máme připravený v Hodoníně i v Kyjově cirkus na kolečkách. Koncert IMT smile a ARGEMA
bez vstupného! Prosíme obyvatele o součinnost při dopravním omezení v těchto dnech. Děkujeme
za pochopení. Informaci o dopravním omezení naleznete na adrese: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/doprava/. Webové stránky: http://mcrsr2016.ckdacomkyjov.cz/. Adresa Facebooku: https://www.facebook.com/MCRSRCJ2016/.
(ČT) Hodonín: Časovka – Fanzóny v Hodoníně na náměstí a v Holíči s občerstvením a velkoplošnou obrazovkou. V 9:30 h start kategorie juniorek, juniorů a žen; cca v 13:00 h vyhlášení vítězů;
14:00–15:30 doprovodný program; v 15:30 h start kategorie mužů; cca v 18:00 h vyhlášení vítězů;
koncert IMT Smile po vyhlášení vítězů.
(SO) Kyjov: Silnice – Fanzóny v Kyjově na náměstí a na Strážovském kopci s občerstvením a velkoplošnou obrazovkou s online přenosem. Bohatý doprovodný program. Ve 14:00 h start kategorie
juniorů; ve 14:05 h start kategorie žen; cca v 17:30 h vyhlášení vítězů.
(NE) Kyjov: Silnice – Fanzóny v Kyjově na náměstí a na Strážovském kopci s občerstvením a velkoplošnou obrazovkou s live přenosem ČT! Bohatý doprovodný program. V 8:15 h start kategorie
mužů a U23; cca v 13:00 h vyhlášení vítězů; ve 14:00 h koncert ARGEMA.

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 (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): v červnu (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).

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

Mistrovství České a Slovenské republiky
v silniční cyklistice 2016

11.6.

11.6.

II. ročník Otevřených sklepů Kyjovska

(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

Krajem vína 2016

(SO) v 9:00 h Krajem vína 2016: Putování po vinařských stezkách Kyjovska – pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Kyjov. Start a registrace: 9:00–11:00 atrium informačního
centra, účast není nutné rezervovat předem, startovné činí 120 Kč, neplatí ho účastníci do 18 let
(v ceně je zahrnuta sklenička s nosičkou, cyklopas s mapou tras a razítkovacích míst a vstupné na
Otevřené sklepy Kyjovska). Speciální akce: přijeďte v tričku letošní kampaně „Do práce na kole“
a my Vám dáme startovné za poloviční cenu! Cíl: v 17:00 h na náměstí v Kyjově. Akce je otevřena
široké veřejnosti, zdatným sportovcům i rodinám s dětmi. Trasy: trasa pro velké cyklisty (45 km),
trasa pro malé cyklisty (25 km), trasa pro pěší (17 km). Cyklopasy: účastníci sbírají na zastávkách
trasy do cyklopasu razítka, v cíli odevzdají slosovatelný kupon. Ve slosování lze vyhrát zajímavé
ceny: pobytové vouchery v zařízeních certifikovaných Cyklisté vítáni, vína z regionu, cyklodresy
a další doplňky z Moravských vinařských stezek. Na jednotlivých trasách budou domluveny zastávky ve vinných sklepech a na zajímavých místech, kde můžete ochutnat místní produkty. Co
kdo na zastávce vypije a sní, to si zaplatí, degustační vzorečky vín u vinařů stojí okolo 10–15 Kč.
Každá zastávka bude otevřena po dobu cca 3 hodiny, takže si můžete rychlost absolvování trasy
přizpůsobit svému tempu. V cíli se účastníci po odevzdání slosovatelného kuponu mohou zúvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

častnit oblíbeného závěrečného slosování, ve kterém lze vyhrát hodnotné ceny. Kontakt: Nadace
Partnerství (Eva Kvapilová), tel.: 608 337 137, eva.kvapilova@nap.cz.

(SO) Putování po vinařských stezkách Kyjovska – cykloturistická akce pořádaná ve spolupráci
s Nadací Partnerství. 9:00–11:00 registrace v atriu informačního centra. Více informací v sekci
Významné akce v Kyjově.

flétna či kontrabas, které spolu s rytmickou sekcí dotvoří neopakovatelný hudební zážitek. Předprodej vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz.
		
vstupné zakoupeno do 1.6. (ST) je 700 Kč, zakoupeno 2.6. (ČT) je 800 Kč
3.6.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej uzenářských
výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, vína z černého rybízu, čajů, bylinek, koření, přísad,
sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, zahradnických potřeb, proutěných
výrobků. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první (PÁ) v měsíci. (tj. 1.7.,5.8.,2.9.,7.10.).
16.,17.6.
(ČT,PÁ) Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kyjov – v divadelním sále. Závěrečné vystoupení pod vedením paní učitelky Jolany Součkové. Vystoupení proběhne pro školy ve čtvrtek
dopoledne a pro veřejnost ve čtvrtek a v pátek vždy v 17:00 h. Předprodej vstupenek: Informační
centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz.
vstupné 100 Kč
25.6.
(SO) v 15:00 h Kyjovský rockový hody – Rockový festival – letní kino Kyjov. Vystoupí: Fourth Face
(crossover-hardcore, PRAHA), Totální nasazení, N.V.U., Vladivojsko, Sunset Trail, Svoloč, Glejt, El
Muerto Cererbro. Bohaté občerstvení zajištěno, speciality na grilu, pivní speciály a kvalitní vína.
Předprodej vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna DK Kyjov a na www.ticketportal.cz.
			
vstupné zakoupeno v předprodeji jen 200 Kč
Připravujeme:
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 písemné zprávy o Kyjově
13.8.
(SO) Žalmanův folkový Kyjov – 20. ročník
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 31.5. (ÚT) za 450 Kč a do 1.7. (PÁ) za 500 Kč.

(SO) ve 14:00 h Divadlo Kašpárek – v atriu informačního centra, loutkové divadlo ze Bzence pro
děti.					
vstupné zdarma

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

Barevné léto s kyjovským íčkem 2016
Prohlídka Kyjova s průvodcem

27.6.,25.7.

(PO) v 10:00 h Kyjov historický i moderní – tradiční prohlídka, na které Vás průvodce seznámí se
současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor radnice či kaple sv. Josefa.
12.8.
(PÁ) ve 14:00 h Prohlídka Kyjova s průvodcem – prohlídka k příležitosti výročí 890 let od první
písemné zprávy o Kyjově.
29.8.
(PO) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, kde se dozvíte zajímavosti
a fakta o kyjovských vilách postavených v období funkcionalismu.
Start prohlídek: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace a rezervace na tel.: 518 323 484,
ic@mukyjov.cz.						
vstupné zdarma

Celý Kyjov čte dětem – Děti pro děti

7.6.

(ÚT) v 8:30 h Celý Kyjov čte dětem – Děti pro děti – v atriu informačního centra, dětem z MŠ
a ZŠ čtou studenti Klvaňova gymnázia.

Putování po vinařských stezkách Kyjovska

11.6.

V. Setkání pěveckých sborů

31.7.

(NE) v 17:00 h Néni víno jak víno – v atriu informačního centra, folklorní odpoledne, vystoupí
Tetky z Kyjova a jejich hosté.			
vstupné zdarma

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
4.-5.8.

(ČT–PÁ) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – v atriu informačního centra, prodejní
výstava sukulentů. Otevřeno: 9:00–18:00.		
vstupné zdarma

Empiric Jazz

21.8.

(NE) v 17:00 h Empiric Jazz – v atriu informačního centra, jazzové odpoledne se skupinou Empiric Jazz pod vedením Víti Začala.			
vstupné zdarma

4.9.

(NE) v 19:30 h Ingriš! Eduard Ingriš – v atriu informačního centra, cestovatelská beseda Petra
Horkého s promítáním.			
vstupné zdarma

Ingriš! Eduard Ingriš

Významné akce v okolí
11.–12.6.
11.6.

12.6.

25.6.

Kino Panorama

Divadlo Kašpárek

2.7.

Vlkošské dny vojenských tradic

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic
(SO) V 10:00 h v přírodním areálu za MŠ ve Vlkoši budou k vidění dynamické ukázky KVS, dynamické ukázky izraelského bojového stylu KRAV MAGA, prezentace vojenské techniky, ukázky
výcviku Rudé i Německé armády, dobová vojenská ležení. Pro děti bude připraven se soutěžemi
Lvíček Míra. Hlavní bojová ukázka ve 14:00 h, kde se představí na 12 druhů vojenské techniky
a okolo 120 účinkujících, vzdušné moře bude protínat YAK 3. Občerstvení zajištěno.
(NE) Pietní mše v 10:00 h v místním kostele ve Vlkoši za padlé všech světových válek (slouží
vojenský kaplan), následuje pietní akt za účasti významných hostů u hrobu generála S. J. Ingra na
místním hřbitově.

Vinaři obce Jízdy králů se představují

(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují – sklepní ulička ve Skoronicích. Od 14:00 h
se pro Vás otevřou sklepy skoronských vinařů, kteří Vám nabídnou svá vína k ochutnání. Celá akce
se odehrává ve velmi příjemné až rodinné atmosféře. K ochutnávce Vám zazpívá mužský pěvecký
sbor z Boršova a k tanci či poslechu zahraje mladá CM Prameň. Připraveny pro Vás budou i krajové
speciality a nebude chybět ani grilované selátko. Těšíme se na viděnou u nás ve sklepě.
						
vstupné 50 Kč

1.6.
1.6.
2.6.
2.6.
3.6.
3.,4.6.
4.6.
5.6.
5.6.
5.6.
8.6.
8.6.
9.,11.6.
9.,10.6.
10.,12.6.
11.6.
12.6.
12.6.
15.6.
16.6.
16.,17.6.
17.6.
18.6.
18.,23.6.
19.6.
19.,24.6.
22.6.
23.,25.6.
24.,26.6.
25.,30.6.
26.6.
26.6.
29.6.
30.6.
Pozn.:

Připravujeme
20.8.

Městská knihovna

Děkujeme písničkou

(SO) v 19:00 h Děkujeme písničkou – letní kino Kyjov. Oblastní organizace ČSBS v Kyjově pořádá „Gala koncert k 70. výročí založení Českého svazu bojovníků za svobodu se vzpomínkou
na kapelníka Josefa Frýborta“. Koncert, který potěší každého milovníka dobré hudby. Posluchač
uslyší přehlídku oblíbených skladeb a písniček, které něžně pohladí každé srdíčko. Ať naše písničky,
melodie rozezpívají celé letní hlediště s krásnou vzpomínkou na ty, kteří již nejsou mezi námi.
V závěrečném společném koncertu budou zahrány oblíbené skladby známých interpretů. Zpívat
budou všichni. Program: zahájení; Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka; Vlado
Kumpán – trumpeta; Žadovjáci – kapelník Ladislav Svoboda; Jan Meisl; Moravanka – kapelník Jan
Slabák; závěr – společné vystoupení kapel. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v Informačním
centru města Kyjova od 1.6. (ST).
vstupné 150 Kč v předprodeji, v den koncertu 200 Kč

Komenského 617, 697 01 Kyjov

mek@knihovna-kyjov.cz

15.6.
23.6.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

d.sedlackova@mukyjov.cz

tel.: 518 614 358

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 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

10.6.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Koncert Anny Arin Dvořákové a jejího ukulele – Čím déle se Anna Arin
Dvořáková, rodačka z Kyjova, pohybuje na folkové scéně, tím méně je k zastižení ve své domovině. Proto je její nadcházející koncert v kyjovské Pražírně poněkud unikátní záležitostí, která se jen tak nebude opakovat. Jeden hlas, jedno ukulele, hromada autorských písniček a třeba
i něco navíc.					
vstupné dobrovolné
(PÁ) ve 20:00 h SART + TEVE – SART – dříve jeden písničkář, nyní plnohodnotná živá kapela
(akustická kytara, baskytara, bicí, saxofon, trubka, piano). V jejich hudbě uslyšíte vlivy tradičního
jižanského country, kanadského i anglického folku. TEVE – původně elektroakustické duo (zpěv,
kytara, samply, zvonkohra, flétny,…) absolventů FAVU v Brně funguje od roku 2010. Předskakovali
dánským Efterklang či Kode9, zúčastnili se festivalu Berlin Music Week a natočili hudbu k filmu Zuzany Dubové, Holoubci. Poslední dva roky pod hlavičkou TEVE vystupuje pouze Antonín Koutný,
který v současnosti dokončuje debutové album.
vstupné 100 Kč
(NE) ve 20:00 h Kytarista Adam Morkus – Adam Morkus je český kytarista, který si v průběhu let
vytvořil vlastní nezaměnitelný styl hry na akustickou kytaru, jenž vznikl kombinací standardních
technik s nekonvenčními postupy jako údery či škrábání na tělo kytary, její kladení na klín strunami
vzhůru (lap tapping) či využití velkého množství alikvótních tónů. Jeho repertoár obsahuje kromě
vlastních kompozic také skladby známých interpretů jako The Beatles či Fine Young Cannibals.
		
				
vstupné 80 Kč

(ČT) v 19:00 h Richard Müller – To najlepšie tour – letní kino Kyjov. Po obrovském loňském úspěchu se Richard Müller opět chystá na turné! Nenechte si ujít hity Milovanie
v daždi, Rozeznávám, Rieka či Koniec sveta v podání akustických hudebních nástrojů jako klarinet,
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

program@mkskyjov.cz

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

1.6.

2.6.
6.6.
7.6.

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

jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.:725 613 613

www.cajovnagalerie.cz

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

kois@soukyjov.cz

www.zuskyjov.cz

(SO) v 18:00 h Koncert učitelů a žáků ZUŠ Kyjov – v kostele v Ratíškovicích. Jde o koncert varhanní. Účinkují učitelé ZUŠ Kyjov – Alžběta Bočková, Mario Kudela, Marek Horáček a žáci školy.

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

tel.: 518 610 180, 774 664 698

leader.ks@centrum.cz

www.kyjovske-slovacko.com

(ST) v 8:45 h Vědomosti v pohybu – v prostorách Městského parku Kyjov. Dopolední odpočinkově
vzdělávací akce pro děti čtvrtých a pátých tříd základních škol. Program bude obsahovat: komentovanou diskuzi se starostou města Kyjova a stanovišťovou hru vytvořenou ve spolupráci s neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží na území města Kyjova.

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

info@lidova-jizba.cz

tel.: 774 405 602

www.soukyjov.cz

Nová vzdělávací nabídka pro školní rok 2016/2017:
Zkrácené jednoleté studium oboru vzdělání strojní mechanik pro školní rok 2016/2017 – studium je určeno

tel.: 518 307 732

www.lidova-jizba.cz

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.
▶ Vážeme netradiční kytice, které nevadnou! Vhodné jako dárek při loučení se školou. Kytice, sladké či slané,
připravujeme ze sušených plodů a ořechů.
Akce na červen:
13.–19.6.
(PO–NE) Ochutnávka hroznové šťávy – vinného moštu

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

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (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.
Akce na červen:
11.6.
(SO) Od 11:00 h v rámci 2. ročníku akce Otevřené sklepy Kyjovska pro Vás k jídlu připravíme některou z osvědčených specialit včetně čerstvých kyjovských patentů.
24.6.
(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 15.6. (ST) na obou místech.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

12.6.
www.knihovna-kyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Železniční expozice Stavědlo

4.6.

zus.kyjov@iol.cz

4.6.

info@SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
2.–12.6.
(ČT–NE) 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 2.6. (ČT) v 16:00 h v prostorách Radniční galerie.
16.–30.6.
(ČT–ČT) Nikdy neztrácej naději – Město Kyjov a Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Vás zvou na benefiční prodejní výstavu. V prostorách galerie představí obrazy a básně Andrea Kutálková, obrazy Petr Petráš a vyšívané obrazy Lucie Tvarůžková. Se svou tvorbou a také osobními
příběhy se s Vámi podělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Koupí obrazů přímo zvýšíte
kvalitu jejich života. Zahájení výstavy obohatí svým vystoupením Jirka Hilčer. Vernisáž výstavy
proběhne 16.6. (ČT) v 17:00 h.

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

tel.: 518 390 150

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
tel.: 518 697 583, 606 765 030

(ÚT) Osvětimany – Osvětimanské skály – Osvětimany – 9,3 km
(ÚT) Čeložnice – Zavadilka – Koryčany – 7,9 km

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

18.6.
24.6.
25.6.

www.zahradkaukulky.cz

(SO) S Kulkou na kole – Pohodový cyklovýlet nádhernou krajinou Ždánického lesa a Kyjovské pahorkatiny. Délka: 71 km; převýšení: 900 m; povrch: asfaltové lesní cesty; sraz: na zahrádce v 9:00 h.
Po projetí trasy každý pivo zdarma. Podrobnosti o trase na www.zahradkaukulky.cz.
(PÁ) ve 20:00 h Posezení s harmonikou – na harmoniku hraje Jirka Hilčer dle Vašich přání.
					
vstup zdarma
(SO) v 9:00 h Kulka pétanque cup – Sranda turnaj v pétanque pro tříčlenná družstva amatérů.
V každém družstvu musí být min. 1 žena. Přihlášky u obsluhy zahrádky nebo v baru do 22.6. (ST).
Hodnotné ceny. Trénink možný kdykoli v otevírací době zahrádky.
startovné 100 Kč/os

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov

tel.: 776 894 260

stredisko@skautkyjov.cz

www.skautkyjov.cz

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/.

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

11.6.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

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

(ÚT) Ivanovice Kouty – Česká – 7,6 nebo 4,9 km
(ÚT) Strážnice – Žerotín – Radějov – 7 až 10 km

mirostas@seznam.cz

v 8:25 h, vlak
v 8:37 h, vlak. nádraží

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

Vymazalova.L@gmail.com

www.lets-speak.webnode.cz

▶ 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

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

Aktuální nabídka:
▶ Zájemci o studium se mohou hlásit do prázdninových skupinových, individuálních či intenzivních jazykových kurzů.
Na prázdniny připravujeme dva příměstské tábory:
▶ Stále můžete přihlásit své děti na letní příměstský tábor se zaměřením na cizí jazyky.
8.–12.8.
(PO–PÁ) Pro děti od 5–10 let
15.–19.8.
(PO–PÁ) Pro děti od 10–14 let

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
▶ 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. Mezi nejžádanější letní destinace patří Španělsko a Baleárské ostrovy, Řecko, Itálie, Chorvatsko, Bulharsko. 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 přijďte přímo za námi do naší prodejny, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ 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.

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

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

18.6.

www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h SWOMP – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského
1407/14. SWOMP je kapela oscilující mezi světem klasické minimalistické hudby a světem moderního jazzu. Skupina pracuje v kompozicích Michala Wróblewského s neobvyklým zvukovým
spektrem, které je dáno především kombinací marimby, dvou dechových nástrojů a samozřejmě
energické rytmické sekce. Kamil Slezák – bicí, Michal Wróblewski – saxofon, Martin Opršál – marimba, perkuse, Vladimír Micenko – bass, Jan Přibil – trumpeta.
vstupné 100/70 Kč

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

lkky@atlas.cz

www.ak-kyjov.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu
letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na tel.: 518 612 060,
724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
tel.: 518 389 473, 604 878 158
www.css-kyjov.cz

ovsikova@css-kyjov.cz

9.6.

(ČT) v 17:00 h Koncert ve tmě – v jídelně Domu s pečovatelskou službou. Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově ve spolupráci s Centrem sociálních služeb
u příležitosti 22. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a 890 let od první písemné
zprávy o Kyjově pořádá koncert nevidomé zpěvačky Moniky Maškové. Zazní vážná hudba, muzikály 60. let, vlastní tvorba a muzikály současnosti.
vstupné dobrovolné

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

tel.: 774 901 078

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Palackého 67, 697 01 Kyjov

(SO) Slavnosti slunovratu s kosením lúk – Již třetí ročník zve opět ke klasickému ručnímu kosení cenných lučních porostů u Kyjovky na okraji Boršova za účasti mužských folklorních zpěváků. Kosení v 8:00 h (přineste si svoje kosy), další program po celý den viz www.luky-sady.cz
a www.radovanky-kyjov.cz.
Letní příměstský tábor pro děti
11.–15.7.
(PO–PÁ) I. turnus – téma Pipi Dlouhá punčocha
18.-22.7.
(PO–PÁ) II. turnus – Indiánský tábor
15.–19.8.
(PO–PÁ) III. turnus – Indiánský tábor
Tábor bude každý pracovní den otevřen 7:00–16:00 a je určen pro děti od 3–9 let. Přihlášky: zanetabrhelova@seznam.cz.
▶ Každé (PO) ve 14:30 h Cyklotoulky – přírodovědný poznávací kroužek pro děti, sraz na Boršovských
lúkách.

7.6.
14.6.

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

Apoštolská církev Kyjov

v 8:53 h, bus
v 8:23 h, bus

Jazyková škola Let´s speak

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
27.5.–24.7. (PÁ–NE) Výstava „HOŘÍ!!!“ – výstava k 110. výročí založení českého sboru dobrovolných hasičů
v Kyjově.
1.–27.6.
(ST–PO) Výstava „Naruby“ – nová přístavba muzea. Pořádá Educante z.s. ve spolupráci s Městem
Kyjov a Domovem Horizont. Výtvarníci: Mentálně a tělesně postižení.
1.6.
(ST) v 16:00 h Zahájení – otevření prostoru pro tvoření, vystoupení uživatelů Domova Horizont.
2.–12.6.
(ČT–NE) Malovaný svět – samotné tvoření, malování různými technikami.
13.–26.6.
(PO–NE) Prodejní výstava – výtěžek bude použit na další aktivity hendikepovaných.
27.6.
(PO) v 16:00 h Slavnostní ukončení – vystoupení hudebního a tanečního kroužku Domova Horizont.
Po celou dobu tvoření bude prostor otevřen pro veřejnost a Vy můžete sledovat výtvarníky přímo při práci.
Proto Vás zveme nejen na zahájení a slavnostní ukončení, ale také na samotné tvoření. Výtěžek z akce bude
použit na další aktivity hendikepovaných, kteří se sami přímo podílí na přípravě, organizaci a realizaci výstavy.
					 vstupné dobrovolné

21.6.
28.6.

Základní umělecká škola Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

12.6.

absolventům středních škol (i maturitních oborů), studium je zdarma včetně kurzu svařování. Absolventi
získají výuční list a svářecí průkaz. Více na webových stránkách školy.

15.6.

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.
6.6.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy – Vykoukal Petr – Výstava historických pohlednic, výběr z rozsáhlé sbírky pana Petra Vykoukala. Výstava trvá do 5.7. (ÚT).
vstupné zdarma

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

1.6.

15.6.

(ST) v 17:00 h Od iluze máji k realitě skryté za oponou – Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. V oddělení studovna-čítárna.			
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 10:00 h Celý Kyjov čte dětem – Naše první čtení – Prvňáčci ZŠ J. A. Komenského budou
číst v Centru služeb pro seniory Kyjov v rámci celostátního Týdne čtení dětem. Hudební doprovod
Marie Nováková – absolventka brněnské ZUŠ. Centrum služeb pro seniory, Strážovská 1095.
			
			
vstup zdarma
(ST) v 17:00 h Tajemství vnitřní síly a moudrosti – Poznejte osobní svobodu, nezávislost a odolnost proti vnějším a vnitřním psychickým zátěžím. Přednáška Ivy Matyášové, lektorky a poradkyně
metody Feng Shui. Studovna-čítárna.		
vstupné 100 Kč
(ST) v 18:00 h Moderní Japonsko – Přednáší japonolog a vysokoškolský učitel na Waseda univerzitě v Tokiu Ing. Ivo Plšek, M.P.P., Ph.D. Přednáškový sál knihovny.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Zdravé dítě – proč jsou naše děti nemocné a jak z toho – Přednáška Antonie Krzemieňové. Přednáškový sál.			
vstupné dobrovolné

(ST) v 17:00 h Příběh prvorepublikové brněnské vily Stiassni – Vzpomínky dcery vrchního zahradníka vily – žijící pamětnice, paní Marie Strakové. Vypráví Mgr. Zdeněk Musil. Záštitu nad touto
akcí převzal starosta Mgr. František Lukl, MPA.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Test – jsem hloupý nebo moudrý člověk – Existuje jednoduchý test moudrosti,
který nám ukáže náš momentální stav bez představ. Jedině když víme, jak na tom jsme, můžeme
naplno žít nebo skutečně něco měnit. Přednáška dietologa a hloubkového psychologa Sama Fujery.
Studovna-čítárna.			
vstupné 100 Kč
(ČT) v 8:30 h Dobrovolnictví a ekologie – přednáška klientů KROK, z.ú. – pro žáky ZŠ J. A. Komenského. Přednáškový sál knihovny.
(PO) v 9:00 h Celý Kyjov čte dětem – Naše první čtení – Prvňáčci ZŠ J. A. Komenského budou číst
v Centru sociálních služeb Kyjov v rámci celostátního Týdne čtení dětem. Hudební doprovod Marie
Nováková – absolventka brněnské ZUŠ. Jídelna CSS Kyjov.
vstup zdarma
(ÚT) v 8:30 h, v 9:45 h, v 11:00 h Celý Kyjov čte dětem – Děti pro děti – Studenti Klvaňova gymnázia budou číst dětem z MŠ a ZŠ v informačním centru v rámci celostátního Týdne čtení dětem.
Zástupci SONS budou číst knihy v Braillově písmu. Hudební doprovod Lucie Ježková a Natálie
Polášková – oceněné soutěžící Kyjov hledá talent. Atrium informačního centra. Za nepříznivého
počasí v přednáškovém sále knihovny.		
vstup zdarma

Městské kulturní středisko
2.6.

(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Pat a Mat ve filmu ČR...........................................................................40 Kč
(ST) v 19:00 h Příběh lesa Francie................................................................................... 80/ČFK 60 Kč
(ČT) v 17:30 h Angry Birds ve filmu USA*2D...........................................................110/RV 396 Kč
(ČT) ve 20:00 h Captain America: Občanská válka USA...................................................... 100 Kč
(PÁ) v 17:30 h Angry Birds ve filmu USA*3D............................................................130/RV 468 Kč
(PÁ,SO) ve 20:00 h Hardcore Henry USA................................................................................. 120 Kč
(SO) v 17:30 h Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA*2D........................................120/RV 432 Kč
(NE) v 17:30 h Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA*3D........................................140/RV 504 Kč
(NE) v 15:30 h Kniha džunglí USA...............................................................................100/RV 360 Kč
(NE) ve 20:00 h Teorie tygra ČR.................................................................................................. 100 Kč
(ST) v 16:30 h Jak se zbavit nevěsty ČR...................................................................................BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h James White USA..................................................................................100/ČFK 80 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Želvy Ninja 2 USA*2D...................................................................120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h V zajetí démonů 2 USA.............................................................................. 110 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Želvy Ninja 2 USA*3D...................................................................140/RV 504 Kč
(SO) ve 20:00 h Warcraft: První střet USA*3D........................................................................ 150 Kč
(NE) ve 20:00 h Warcraft: První střet USA*2D........................................................................ 130 Kč
(NE) v 15:30 h Angry Birds ve filmu USA*2D...........................................................110/RV 396 Kč
(ST) v 19:00 h Komuna Dánsko...................................................................................... 90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Warcraft: První střet USA*3D.......................................................................... 150 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h V zajetí démonů 2 USA.............................................................................. 110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Warcraft: První střet USA*2D.......................................................................... 130 Kč
(SO) ve 20:00 h Warcraft: První střet USA*3D........................................................................ 150 Kč
(SO,ČT) v 17:30 h Hledá se Dory USA*2D.................................................................120/RV 432 Kč
(NE) ve 20:00 h Podfukáři 2 USA................................................................................................ 110 Kč
(NE,PÁ) v 17:30 h Hledá se Dory USA*3D.................................................................140/RV 504 Kč
(ST) v 19:00 h Boj Dánsko................................................................................................ 90/ČFK 70 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Den nezávislosti: Nový útok USA*2D.................................................... 120 Kč
(PÁ,NE) ve 20:00 h Den nezávislosti: Nový útok USA*3D.................................................... 150 Kč
(SO,ČT) v 17:30 h Hledá se Dory USA*2D.................................................................120/RV 432 Kč
(NE) v 17:30 h Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA*2D........................................120/RV 432 Kč
(NE) v 15:30 h Hledá se Dory USA*3D.......................................................................140/RV 504 Kč
(ST) v 19:00 h Cena slávy Francie................................................................................... 90/ČFK 70 Kč
(ČT) ve 20:00 h Podfukáři 2 USA................................................................................................ 110 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).

8.6.
10.6.

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:
17.–19.6.
(PÁ–NE) Tatínci v akci – víkend tatínků s dětmi v přírodě.
20.–27.7.
(ST–ST) Fér fotbal – v Hodoníně s USA trenéry, angličtina hrou, volnočasová prázdninová aktivita
pro děti 7–15 let.
12.–14.8.
(PÁ–NE) Minitábor – víkend v přírodě, pod stanem.
Na tyto akce je nutná přihláška předem.

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

tel.: 518 389 453, 731 115 213

ovstp.hodonin@seznam.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
Akce na červen:
14.6.
(ÚT) Zájezd do Čalova – již obsazen
27.–29.6.
(PO–ST) Pobyt na chatě Smraďavka

www.svaztp.cz

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).
▶ 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).
Akce na červen:
16.6.
(ČT) v 17:00 h Neztrácej naději! – Vernisáž prodejní výstavy obrazů našich uživatelů v Radniční
galerii. Hudebně nás na vernisáži doprovodí Jirka Hilčer, harmonikář ze skupiny Helemese. Se svou
tvorbou a také osobními příběhy se s Vámi podělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Koupí obrazů přímo zvýšíte kvalitu jejich života. Výstava potrvá do konce června.
25.6.
(SO) v 10:00 h Tenisový turnaj – Na kurtech za letním kinem pořádáme sportovní den pro duševně zdravé i nemocné, pro naše uživatele i podporovatele.
Připravujeme:
13.8.
(SO) v 13:00 h 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.

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

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

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů.
Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více informací.
vstup volný
Akce na červen:
13.6.
(PO) v 18:00 h Vaše zdraví – Vaše volba. Léčivý účinek isoflavonů v naší stravě – Přednáší Jana
Konečná, R.S., ředitelka Institutu preventivní péče o zdraví. Součástí přednášky bude ochutnávka
zdravých receptů. Další informace na tel.: 774 901 078.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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.
Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STÁLE ZAVŘENO! Při příznivém a teplém počasí je možné, po telefonické
domluvě předem, využívat zahradu Centra pro rodinu Kyjov a to každý den v dopoledních hodinách.

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. Mají-li Vaše děti

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

