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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy,
ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské
tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Akce v dubnu:
12.4.
(ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte
mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.

Křesťanské Centrum NADĚJE Kyjov
pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

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

Pravidelné akce:
▶ každou 3. neděli 16:00 – 17:30 – Tematická bohoslužba – v KD (malý sál)
▶ 2. a 4. středa 16:00 – 18:00 – Diskuzní skupina DISCOVERY – čas a místo setkání
na telefonu
22.4.
(NE) v 16:00 h Setkej se s živým Bohem! – tematická bohoslužba 3 kyjovských církví se zahraničním hostem – Dr. K. Majdalim z USA, v KD
(malý sál)
Připravujeme:
20.5.
(NE) v 16:00 h Církev a lidé v ní
17.6.
(NE) v 16:00 h Jak může pomoci církev rodině?

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

1.4.

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny s dětmi, (ČT)
v 18:30 h, (PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h, (NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h
11.4.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary v Kyjově –
chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
22.4.
(NE) v 18:30 h Skautská mše svatá – památka svátku sv. Jiří, neohroženého bojovníka za víru
25.4.
(ST) v 17:00 h Mše svatá v kapli sv. Rocha (kaplička nad Kyjovem ve
směru na Vlkoš) – modlitba za úrodu
Velikonoční bohoslužby:
1.4.
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Neděle Zmrtvýchvstání Páně
2.4.
(PO) v 7:30 h, v 9:00 h Velikonoční pondělí

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

3.4.
10.4.
17.4.
24.4.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Čeložnice – Bohuslavice – Boršov – 6,8 km
v 9:53 h, bus
(ÚT) Želetice – rezervace Adamce – Nenkovice – Šardice – 8,0 km
					
v 8:56 h, bus
(ÚT) Dubňany – rez. Hůrky (hlaváčky) – Milotice – 6,4 km		
					
v 8:40 h, bus
(ÚT) Brno, Mariánské údolí – 5,4 km		
v 8:26 h, vlak

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

(NE) v 13:00 h 58. ročník Velikonoční výstavy vín – v sále sokolovny
v Bukovanech, k tanci a poslechu hraje CM Jaromíra Kučery , pořádá ZO
ČZS Bukovany.

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

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO-ČT) 11:00-22:00, (PÁ-SO) 11:00-23:00, (NE) 11:00-20:00.
Ochutnejte výbornou domácí kuchyni. V průběhu druhé poloviny dubna se můžete
těšit na nový jídelní lístek.
▶ Projížďky na ponících jsou možné o víkendech a svátcích v čase 14:00-18:00.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami. V březnu se nám narodilo jehňátko Lucy.
▶ Prohlídky mlýna jsou možné denně mezi 11:00-17:00. Zde uvidíte mimo krásné
vyhlídky do širokého okolí celoroční prodejní výstavu „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy,
džbánky, aj.) a celoroční expozici slovácké kuchyně 1.pol. 20. stol., která se nachází
v druhém patře mlýna.
Akce v dubnu:
21.4.
(SO) Košt vín – tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních
vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, CM Kapric i bohatou slováckou tombolu!
Připravujeme na květen:
5.5.
(SO) Bukovanský gulášek – gastronomické klání patří již mezi tradiční
květnové soutěže o nejlepší gulášek v Bukovanech s bohatým doprovodným programem.
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

12.4.
28.4.
30.4.

Loutkové divadlo Kašpárek

8.4.

kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

1.4.

tel.: 518 617 445
www.celoznice.cz

Hovorany
1.4.
7.4.
22.4.
28.4.
28.4.

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

(NE) ve 20:00 h 7. ročník Velikonoční muzikantské zábavy – pořádá
DH Ištvánci v sále sokolovny Hovorany
(SO) Pouť do Krakowa – pořádá Orel jednota Hovorany (https://www.
orelhovorany.cz/)
(NE) 20. výročí znovuotevření ZŠ T. G. Masaryka – Hovorany v budově ZŠ T. G. Masaryka, Hovorany (http://www.zshovorany.cz/)
(SO) Pálení čarodějnic – pořádá Spolek Lidový dům Hovorany – areál u rybníka
(SO) Hovoranskými vinohrady za vínem – pořádá Spolek Hovoranských vinařů, z.s. (www.vinozhovoran.cz)

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

30.4.

7.4.
7.4.
8.4.
13.–15.4.
13.4.
14.4.
15.4.
15.4.
28.4.

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

(PO) tradiční Pálení čarodějnic – na Oboře, kulturní program začne
v 16:00 h, jídla budou vydávána ve 12:00 h. Na setkání se těší pořadatelé,
pořádá MS Ježov
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

kultura@milotice.cz

8.–13.4.
tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(NE) v 13:00 h Velikonoční výstava vín – v KD, hraje CM Petra Šrahulka
a DH Miločanka			
vstupné 250 Kč
(SO) v 15:00 h Zahájení sezony v konírně – konírna SZ, úvodní výstava
„Od návrhu k realizaci“ – ukázka modelové tvorby žáků Střední školy
Strážnice
(SO) v 19:00 h Martin E. Kyšperský – koncert, Kafebar U Bohuška
(NE) ve 14:00 h Autorské čtení a hraní podle knížky Pavla Petržely
„A já vám povím, co nového“ – začátek ve 14:00 h, Farní úřad Milotice,
hraje CM Petra Šrahulka		
vstupné dobrovolné
(PÁ–NE) 6. Burza knih
(PÁ) 16:00–20:00 Příjem knih do prodeje
(SO) 10:00–17:00 Prodej knih
(NE) 14:00–17:00 Prodej knih – v 17:00 h výdej peněz a neprodaných knih,
přístavba KD, více: 603 579 124.
(NE) v 15:00 h Květinový den – karneval v KD
(SO) ve 14:00 h Pálení čarodějnic – tréninkové hřiště hasičů

Nenkovice
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(SO) 18:00–20:00 Objednávky z vesmíru – dozvíte se, jak si objednat nejen parkovací místo, ale i situace, věci, partnera. V Nenkovicích,
Obecní úřad, 1. patro. Přednášející Hana Šťastná (Kontakt: 777 212 073,
www.cesta-k-nezavislosti.cz)		
vstupné 50 Kč

Galerie Nenkovice
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(NE) 15:00–18:30 Kouzlo výšivek Hany Švaňhalové – pořádá Galerie
při OÚ v Nenkovicích

Sobůlky
Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

21.–22.4.

(NE) ve 14:00 h 30. ročník velikonoční výstavy vín – akce se koná
v místním KD, pořádá SDH Čeložnice. Hraje CM Hradisko, zabijačkové
speciality, grilovaná kýta. Srdečně zvou pořadatelé.

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

1.4.

28.4.

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

(SO–NE) Výstava obrazů S. Drápala a dřevořezeb J. Kostihy –
v KD obce Sobůlky. Výstavu můžete navštívit v sobotu 14:00–18:00 h,
v neděli 10:00–12:00 h. Vernisáž výstavy proběhne 21.4.(SO) ve 14:00 h.
(SO) ve 14:00 h Košt vín – v KD obce Sobůlky. K tanci i poslechu bude
hrát CM Vacenovjáci.

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

28.4.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš
tel.: 777 574 164

(SO) ve 14:00 h Košt vín – místní výstava vín v sokolovně ve Vlkoši.
K večernímu poslechu a tanci zahraje Dolinečka, občerstvení zajištěno.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

1.4.

15.4.
21.–22.4.

22.4.
30.4.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) 14:00–17:00 Velikonoce v muzeích – přijďte nasát velikonoční
atmosféru do našich muzeí! Můžete ochutnat tradiční jarní pokrmy,
uplést žilu, nazdobit perníček či si koupit něco z rukodělných výrobků.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Návštěvníky čeká také vystoupení dětí z Vrtílka! Tak neváhejte a o velikonoční neděli navštivte „Baráky“ ve Vracově.
(SO) v 19:00 h Koncert skupin Cimballica a Guitarrica – koncert se
uskuteční v kinosále KD Vracov.		
Vstupné: 200 Kč dospělí
(v předprodeji), 160 Kč důchodci, ZTP a děti (v předprodeji), 250 Kč
dospělí (prodej na místě), 200 Kč důchodci, ZTP a děti (prodej na místě).
Předprodej vstupenek od 1.3.(ČT) v Informačním centru Vracov.
(NE–PÁ) Výstava Františka Kudláče – srdečně Vás zveme na výstavu,
která se uskuteční v prostorách Nadace Chamartin. Vernisáž výstavy se
uskuteční 8.4. (NE) v 15:00 h.
(NE) v 16:00 h Koně moje aneb Vracovská pocta koním – zveme Vás na
vystoupení souboru Marýnka, které se uskuteční v kinosále MKK Vracov.
(SO–NE) Divadelní představení Taková léčivá romance – ochotnický
spolek NEJENXMÍCHU uvede v premiéře vtipnou komedii Taková léčivá romance. Komedie, která vám nabízí tip na oslavu rodinného výročí.
Sobotní večerní a nedělní odpolední představení přijďte zhlédnout do
kinosálu MKK Vracov.
(NE) v 15:00 h Autorské čtení o příslušnících RAF za II. světové války
– srdečně Vás zveme na autorské čtení z knihy historika A. Břečky a Dr.
Dunděry o příslušnících RAF (i vracovských) za II. světové války, které
proběhne v prostorách Nadace Chamartin.
(PO) Stavění máje a Slet čarodějnic – přijďte s námi postavit obecní máj
a zároveň spálit čarodějnice! Na programu bude stavění máje ve 14:00 h,
vystoupení v 16:00 h, pálení čarodějnic v 17:00 h. Nakonec se můžete
těšit na večerní zábavu, která propukne v 18:00 h. Občerstvení zajištěno.

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

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

7.4.

28.4.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) Košt štrúdlů – soutěž o nejlepší štrúdl s programem muzikálových
melodií, pořádá město Ždánice
(SO) Folklorní večer – hraje CM Hradisko, pořádá město Ždánice
a folklorní složky ze Ždánic
(SO) Košt vín – pořádají vinaři Ždánice

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

MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví a rodiny Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770 (naproti Peč. domu)
▶ Vždy v (ÚT) v 18:00 h. Součástí je bezplatná ochutnávka, masáže šíje a knihy
vstup volný
o zdraví zdarma. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
Akce:
9.4.
(PO) Artritida
24.4.
(ÚT) Slunce, vzduch, pohyb a jejich vliv na zdraví
vstup volný
▶ Kurz zdravé výživy a vaření – KD Kostelec u Kyjova, vždy v pondělí v 18:00 h
(pořádá Institut preventivní péče o zdraví)
9.4.
(PO) Artritida, osteoporoza — Co s bolavými klouby?
30.4.
(PO) Prevence srdečních nemocí a rakoviny
Připravujeme:
21.5.
(PO) Životním stylem proti cukrovce
14.5.
(PO) Jak na únavu a bolesti hlavy
28.5.
(PO) Masáže pro domácí použití
▶ Součástí je bezplatná nabídka literatury, receptů, masáže šíje a zdravotní měření
i poradenství.					
vstup volný

14.4.

(SO) v 17:00 h Pálení čarodějnic – před Augustiniánskou rezidencí, pořádá spolek Za zdravé Šardice

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

14.4.

7.4.

(SO–NE) 14:00–18:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – více v sekci
„Významné akce v okolí.“

Milotice

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
www.kasparek.webzdarma.cz

Čeložnice

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

1.4.

(NE) v 16:00 h O hastrmanovi – Loutkové divadlo Kašpárek sehraje tuto
pohádku v divadélku v areálu zámku.
vstupné dobrovolné

Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
obec.celoznice@seznam.cz

14.–15.4.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(ČT) v 19:00 h Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka – v KD
(SO) v 9:00 h Májová výstava vín – ve sklepě pod sokolovnou
(PO) v 16:00 h Pálení čarodějnic – atrakce pro děti, táborák, občerstvení
– v zámeckém parku

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

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

7.4.

Bzenec

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

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

Otevírací doba: listopad–březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, jiné dny po předchozí tel. dohodě
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých
interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké
vesnice a věžních hodin. Napoleonika, numismatika, keramika, etnografie, archeologie, přírodniny. Celkem 11 oddělení. Prohlídky probíhají dle zájmu s výkladem,
trvají cca 1 hodinu.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
25.2.–2.5. (NE–ST) Jaroslav Válek: Ocelová plastika a reliéfní grafika – výstava
kovaných plastik a originálních autorských tisků.

•
•

•

ST 2.5.
PÁ 4.5.
ST 9.5.
PÁ 11.5.

JAROSLAV ŠONSKÝ – koncert Kruh přátel hudby
FARMÁŘSKÉ TRHY
SOBULÁCI – koncert dechové hudby
ŽENY V MISÍCH AČR – beseda a výstava o vojákyních

absolvujících zahraniční mise, předsálí divadelního sálu DK
PO 14.5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK – divadelní představení
SO 26.5. KYJOVSKÝ ŠKOPEK – 2. ročník úspěšného pivního
festivalu na parkovišti za Domem kultury, možnost ochutnat celkem na
30 druhů piv, vystoupení kapel, skákací hrad a zábava pro celou rodinu,
pivní soutěže. Akce se uskuteční za každého počasí pod obřím stanem.
PÁ 1.6. FARMÁŘSKÉ TRHY
SO 2.6. CONCENTUS MORAVIAE – Dům kultury Kyjov
ČT 14.6. MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2018 – letní kino
v Kyjově
+ speciální host – zpěvačka Markéta Konvičková
Předprodej – Informační centrum města Kyjova a v síti Ticketportal
SO 16.6. FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ – letní kino v Kyjově
Životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo, plný vášně, lásky,
humoru, podmanivé hudby a tance, předvedou sólisti a tanečníci
Slovenského hudebního divadla v nápaditých kostýmech na
fantastickou hudbu s živým orchestrem.
PO 25.6. CONCENTUS MORAVIAE – zámek Milotice
So 14.7. DEN REPUBLIKY aneb Oživlá historie
Celodenní program věnovaný 100. výročí vzniku republiky (dobová hudba,
dobový módní salon s přehlídkami, armáda a vojenská ležení od r. 1918 do
r. 1945, trh, hry a soutěže pro děti), Masarykovo nám. a přilehlé prostory.
SO 4.8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV – letní kino v Kyjově
18:00 Old Boys Poutníci
18:45 Adéla Jonášová
19:30 Přístav 20let
19:40 Cimbálová muzika Danaj a její Malá taneční skupina
20:25 MATADOŘI
20:50 Spirituál kvintet
22:00 Žalman & spol.
23:20 Petr Bende
Laskavým slovem bude provázet Pepa Štross.

____________________________________________________________________________________________

POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378

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

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

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - květen 2018 je 12.4. (ČT)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KAM V KYJOVĚ
a okolí

DUBEN 2018

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

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

Bukovany

R

17.4.
17.4.
18.4.
19.4.
24.4.
24.4.
26.4.

(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
(ČT) Hnědá barva
(ČT) Přednáška „Hranice a děti, děti a hranice“ – jak dětem hranice
nastavit moudře bez poučování, křiku či bití? Jak vědět, co je/není příliš?
Tušíme, že to musí jít jinak! Přijďte si na seminář prožít, jak lze nastavit
hranici s láskou. Přihlášky: irena.kubantova@gmail.com.
(ÚT) Sluchové pexeso
(ÚT) 16:00–18:00 Malování na trička
(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
(ČT) Rozkvetlé stromy
(ÚT) Kočky
(ÚT) 16:00–18:00 Keramika – glazování
(ČT) Čarodějnice

ZD
A

11.4.
12.4.
12.4.

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

Významné akce v Kyjově
21.4.

27.4.

27.4.

KYJOV – MĚSTO VÁLEČNÝCH HRDINŮ 2018
(SO) Kyjov – město válečných hrdinů 2018 – na náměstí – již tradiční vojensko-historická bojová ukázka z období 2. světové války, k výročí osvobození města Kyjova. V 10:00 h za KD vojenská ležení. V 16:00
h bojová ukázka. Akce za podpory Ministerstva obrany, města Kyjova.
Pořádá Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z. s. ve spolupráci
s MKS Kyjov.
		
vstup volný
PIETNÍ AKT S POLOŽENÍM VĚNCŮ
(PÁ) Pietní akt s položením věnců a krátkým programem – v 10:30 h
kladení věnců u Památníku 2. sv. války v Bohuslavicích; v 10:45 h kladení
věnců u Památníku obětem 1. a 2. sv. války v Boršově; v 11:00 h kladení věnců s krátkým kulturním programem u nového Památníku obětem
2. sv. války v parku u kaple sv. Josefa v Kyjově.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
(PÁ) v 19:00 h VUS Ondráš: Náš svět – divadelní sál DK Kyjov. Netradiční ztvárnění pořadu profesionální části souboru propojuje krásu moravského folkloru s ladností současného scénického tance. V tomto jedinečném představení je vedle sebe postaven lidový a moderní styl v tanci
a hudbě i kostýmech. Na své si přijdou nejen milovníci lidové kultury.
Představení pod záštitou starosty města.
vstupné 200 Kč (předprodej
vstupenek v IC, hromadné rezervace na e-mailu: opona@zkyjova.cz)

Významné akce v okolí
14.–15.4.

NÁVŠTĚVNÍ DNY V RÁJI SUKULENTŮ
(SO–NE) 14:00–18:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – najdete nás
v Lovčicích 159, což jest bývalá hájovna pod rybníkem Jordánek, v Lovčicích odbočte za kostel a pak stále rovně, cesta končí našimi vraty.

Udělejte něco pro své zdraví
BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC
7.,14.4.
(poslední dvě SO – 7.4., 14.4.) Město Kyjov opět připravilo bezplatnou
autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu hradí každý sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Připravujeme
XXIII. ROČNÍK CONCENTUS MORAVIAE
1.6.–27.6. (PÁ–ST) XXIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae – 23. ročník na téma HUDBA A HUMOR. Festival
Concentus Moraviae nabízí posluchačům možnost propojit jedinečné
hudební zážitky s návštěvou inspirativních míst Jižní Moravy a Vysočiny. Během měsíce června se každoročně koná více než třicet koncertů
klasické hudby s přesahy do jiných žánrů na zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách dvou desítek moravských měst.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Koncerty v Kyjově a okolí:
2.6.
(SO) v 19:30 h IVO KAHÁNEK / klavír a JAN KELLER / violoncello.
Program: Humoresky Edvard Hagerup Grieg: 4 Humoresky op. 6 pro klavír, Antonín Dvořák: Humoresky op. 101 pro klavír, Mstislav Rostropovič:
Humoreska pro violoncello a klavír SIK 1260, Gija Kančeli: S úsměvem pro
Slawu pro violoncello sólo. Termín humoreska se poprvé objevil v literatuře na počátku 19. století, společně s groteskou, burleskou a arabeskou.
V hudbě tento výraz poprvé použil v roce 1837 Joseph Küffner. Od té
doby takto nazvala řada skladatelů povětšinou krátké, živé kusy volné
formy s mnoha kontrasty. Jedna z humoresek, které získaly celosvětovou
proslulost, je sedmá humoreska z opusu 101 Antonína Dvořáka, neméně
zajímavé jsou ale čtyři humoresky Edvarda Griega nebo virtuózní Humoreska pro violoncello a klavír Mstislava Rostropoviče. Právě pro tohoto
proslulého violoncellistu zkomponoval Gija Kančeli skladbu S úsměvem
pro Slawu. Úsměv, který v roce 2018 definuje Concentus Moraviae! Estrádní sál DK, Kyjov.
vstupné 200/100 Kč
25.6.
(PO) v 19:30 h HUMOR À LA FRANÇAISE – CLAIRE CHEVALLIER
/ kladívkový klavír. Program: Humor po francouzsku - Erik Satie: Airs
à faire fuir I: D’une manière très particulière, Petit Prélude de ‘La Mort
de Monsieur Mouche’, Airs à faire fuir III: S’inviter, Francis Poulenc:
Nocturnes, Erik Satie: Sonatine bureaucratique, Francis Poulenc: Les
soirées de Nazelles - Suite pour piano. Claire Chevallier se řadí k těm
vzácným hudebníkům, díky nimž zaslechneme ryzí duši historického
klavíru. Navíc dobře ví, jak přivést k životu rafinovaný hudební humor
skladatelů jako Erik Satie a Francis Poulenc. Mezi rozpustilými Satieho
hudebními portréty je zřejmě nejzlomyslnější portrét dandyho Maurice
Ravela, který každý den čistí svůj dalekohled. Poslechem skladby Les soirées de Nazelles se zase přeneseme do obýváku Poulencovy tety Liénard
ve městečku Nazelles. Můžeme si vychutnat duchaplnou konverzaci, která nám na tváři vykouzlí šťastný úsměv. Státní zámek Milotice, Freskový
sál.
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej zahájen: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00,
(SO) 9:00–11:30. Do 31.5. (ČT) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích.
Po tomto datu budou vstupenky za cenu plnou.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC), důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům
průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba a 1 doprovod).
OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2018
9.6.
(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska 2018 – přijměte pozvání
na 4. ročník akce Otevřené sklepy Kyjovska, v rámci které se představí
28 vinařství a vinařů z celého Kyjovska. Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog s mapkou, degustační skleničku a dva
kupony v hodnotě 100 Kč na nákup vína. V areálu na Šištotě v 15:00 h
bohatý kulturní program, v 17:00 h zde hraje CM. Více informací naleznete na www.kyjovskesklepy.cz a také na Facebooku. vstupné v předprodeji 500 Kč (www.ticketportal.cz do 4.6.(PO), vstupné od 5.6.(ÚT)
– 600 Kč

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

1.4.
3.4.

5.4.

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

(NE) ve 20:00 h Velikonoční beseda u cimbálu – v estrádním sále s CM
Friška a Slováckým souborem Kyjov – zpívání, tančení, půlnoční šlahačka.					
vstupné 110 Kč
(ÚT) v 19:00 h Fryštácká Javořina – v divadelním sále – název orchestru je příznačný, protože se jedná o kapelu věkem muzikantů stále velmi
mladou. V tomto kolektivu vznikají nové skladby, v mnoha případech
charakterizující oblast, ze které kapela pochází. Fryštácká Javořina vznikla nejen kolem propagátora DH, milovníka valašského folkloru, tenoristy
a trombonisty Libora Mikla, ale také dvou významných osobností: Jiřiny
Baldreichové a nezapomenutelného Luboše Vavruši z Tečovic. Fryštácká
Javořina hraje českou klasiku, písně jihočeské, slovácké, valašské a v repertoáru nechybí ani skladby moderní – taneční. Orchestr hraje také
skladby ze své vlastní tvůrčí dílny, od autorů Libora Mikla, Dalibora
Kozmíka nebo Pavla Nováka.
		
vstupné 150 Kč
(ČT) v 19:00 h Chantal Poullain – koncert – v divadelním sále – hluboko posazený hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod
vedením saxofonisty Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie – to
vše na vás čeká na recitálu Chantal Poullain, která v Kyjově zazpívá nejen
své vlastní písně, ale i tradiční francouzské šansony. Koncertem provází
v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum francouzským šarmem, jak to umí jen ona. vstupné v předprodeji 290 Kč; na místě 320 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

6.4.

(PÁ) v 7:00 h Farmářské trhy – na náměstí – nabídka zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí
maso z farmy, koření, bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí
nudle, bezlepkové výrobky.
vstup volný
Další farmářské trhy 2018 se uskuteční v pátky: 4.5, 1.6, 7.9, 5.10.
8.4.
(NE) v 15:00 h Michal na hraní – Michal na hraní je představení o tom, jak
si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit
i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku
ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce
aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění
získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech,
které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi
umí vymyslet jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí
fantazii a přitom dávají smysl. Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!
Představení je vyprodáno!			
vstupné 180 Kč
10.4.
(ÚT) v 19:30 h Komorní duo – v divadelním sále – Mariia Mikhailova
(1989) studovala hru na flétnu v Togliatti a na Konzervatoři Sobinova
v Saratově. Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů
a rovněž se zúčastnila mnoha soutěží, hrála v různých hudebních projektech. Nyní studuje na JAMU v Brně u prof. Václava Kunta a věnuje
se koncertní činnosti. Libor Janeček (1969) je absolventem brněnské
konzervatoře. Koncertoval se zaměřením na argentinské tango Astora
Piazzolly a jihoamerickou hudbu. Byla vydána CD s hudbou Astora Piazzolly a dalších jihoamerických skladatelů. V současné době se věnuje
sólové koncertní činnosti, spolupracuje s mnoha významnými hudebníky. Nahrává pro Český rozhlas v Brně.
		
vstupné 150 Kč; senioři, stud. 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
18.4.
(ST) v 19:00 h Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka – v divadelním sále
– český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf známý z účinkování v Divadle Semafor, později z Divadla Jiřího
Grossmana. Vystupuje se svými recitály v ČR i v zahraničí, je slyšet na
vlnách Českého rozhlasu. Realizoval přes 50 výstav svých fotografií. Vy
ho máte možnost slyšet v Kyjově na koncertu, který obsahuje nejen staré
a žádané písně, ale i písničky nové, které se jistě také stanou hity.		
		
vstupné v předprodeji 250 Kč; na místě 270 Kč
25.4.
(ST) v 19:00 h Jiří Kolbaba – To je Havaj – v divadelním sále – „To je
havaj“, říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Čeká nás dobrodružný
i romantický objevitelský výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví.
Narození ostrovů z lávy podmořských sopek, král Kamehameha, historie
osidlování, mořeplavec James Cook, surfaři, květinové věnce, pláž Waikiki,
vesnice malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna Kea…TO JE
HAVAJ! Představení je vyprodáno!
vstupné v předprodeji 180 Kč
30.4.
(PO) v 17:00 h Stavění máje – na náměstí – se Slováckým souborem
Kyjov a DH Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka.
					
vstup volný

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

1.,15.4.
(NE) v 15:00 h Včelka Mája: Medové hry Německo..........110/RV 396 Kč
1.4.
(NE) v 17:30 h Pacific RIM: Povstání USA....................................... 130 Kč
1.4.
(NE) ve 20:00 h Tátova volha ČR........................................................ 120 Kč
4.4.
(ST) v 15:30 h Včelka Mája: Medové hry Německo........................... 50 Kč
4.4.
(ST) v 19:00 h Nit z přízraků USA........................................ 90/ČFK 70 Kč
5.4.
(ČT) ve 20:00 h No manifesto: Film o Manic street preachers USA.... 150 Kč
5.,6.,8.4. (ČT) v 17:00 h, (PÁ,NE) ve 20:00 h Rudá volavka USA.................. 120 Kč
6.,8.4.
(PÁ,NE) v 17:00 h Máří Magdaléna Velká Británie......................... 110 Kč
7.4.
(SO) v 17:00 h Ready player one: Hra začíná USA......................... 110 Kč
7.4.
(SO) ve 20:00 h Tvář vody USA.......................................................... 110 Kč
8.4.
(NE) v 15:00 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rusko.110/RV 360 Kč
11.4.
(ST) v 16:00 h Tátova volha ČR............................................................ 60 Kč
11.4.
(ST) v 19:00 h Tlumočník ČR/SR/Rakousko..................... 100/ČFK 80 Kč
12.,13.,14.4.(ČT,SO) v 17:30 h, (PÁ) ve 20:00 h V pasti času USA..................... 120 Kč
12,21.,22.4. (ČT,NE) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Fajků pane učiteli Německo 130 Kč
13.,22.4. (PÁ, NE) v 17:30 h Sherlock Koumes USA *2D.................120/RV 432 Kč
15.4.
(NE) v 17:30 h Sherlock Koumes USA *3D........................130/RV 468 Kč
14.,15.4. (SO–NE) ve 20:00 h Pepa ČR.............................................................. 120 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

18.4.
(ST) v 19:00 h Nic jako dřív ČR............................................. 90/ČFK 70 Kč
19.,22.,29.4.(ČT) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h V husí kůži USA...............120/RV 432 Kč
19.4.
(ČT) ve 20:00 h Rampage: Ničitelé USA *2D.................................. 120 Kč
20.4.
(PÁ) v 17:00 h Rampage: Ničitelé USA *3D..................................... 140 Kč
20.,21.4. (PA–SO) ve 20:00 h Vadí nevadí USA................................................ 120 Kč
25.4.
(ST) v 19:00 h Mečiar SR/ČR................................................. 90/ČFK 70 Kč
26.,28.4. (ČT,SO) v 17:00 h Avangers: Infinity war USA*2D........................ 120 Kč
26.,27.4. (ČT–PÁ) ve 20:00 h Kazišuci USA..................................................... 120 Kč
27.,29.4. (PÁ,NE) v 17:00 h Avangers: Infinity war USA*3D........................ 140 Kč
28.,29.4. (SO–NE) ve 20:00 h Dvě nevěsty a jedna svatba ČR....................... 130 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | RV
– rodinná vstupenka (sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do
15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu|BS – BIO SENIOR.(BIO SENIOR
je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním
čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se
konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

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

4.4.

(ST) v 17:00 h Stres – psychická hrozba – přednáší hloubkový psycholog
a dietolog Sámo Fujera. Studovna-čítárna.
vstupné 100 Kč
5.4.
(ČT) v 17:00 h Vila Stiassni – přednáška Zdeňka Musila o unikátní
funkcionalistické stavbě první republiky, rodině a potomcích majitele,
přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
8.4.
(NE) v 16:00 h O autismu živě v Kyjově – o svých zkušenostech, radostech i strastech pohovoří pan Jan Sokol, táta devítiletého Radovana
a spoluzakladatel Nadačního fondu AutTalk, přednáškový sál.
9.4.
(PO) v 9:00 h Co čtou Vaše vnoučata? Setkání při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Jídelna Centra sociálních služeb Kyjov. vstup volný
11.4.
(ST) v 17:00 h Transformace bytosti k nesmrtelnosti – přednáška Ing.
Zdeňka Zamazala. Studovna – čítárna
vstupné dobrovolné
12.4.
(ČT) v 17:00 h Extrémní a exotická jídla na cestách po světě – přednáška Milana Václavíka o rozdílných kulturně-gastronomických zvycích,
se kterými se setkal na cestách po Asii a Africe. Proč je kráva v Indii
posvátná? Jak chutná hadí maso ve Vietnamu? Ochutnali byste v Číně
ptačí sliny nebo červavý sýr na Sardinii? Cestujte, ochutnávejte a přivoňte si k netradičním jídlům. V rámci přednášky bude ochutnávka durianu,
nejsmradlavějšího ovoce na světě pocházejícího z Malajsie a sušených
červů, velké lahůdky v Africe! Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
13.4.
(PÁ) 14:00–18:00 Odpoledne s Andersenem – setkání se světem pohádek a dobrodružstvím. Program pro děti se uskuteční v ZŠ Bohuslavice
– jídelna+tělocvična.
17.4.
(ÚT) v 17:00 h Slunce máme na talíři – druhé setkání s předním českým
diagnostikem Marcelem Černochem, tentokrát o teorii vlivu barev na
člověka. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
18.4.
(ST) v 17:00 h Zločin v průběhu staletí – beseda o psaní historických románů, historických soudniček, detektivek a televizních scénářů a o práci
s historickými prameny se spisovatelkou Naďou Horákovou, autorkou
historických románů a detektivek a spoluautorkou námětů a scénářů televizního seriálu Policie Modrava. Přednáškový sál. vstupné dobrovolné
26.4.
(ČT) v 17:00 Zdeněk Burian, malíř ztraceného času – beseda o životě
a tvorbě geniálního českého malíře a ilustrátora. Přednáší Josef Ptáček autor putovní výstavy. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
Do konce dubna probíhá v knihovně výstava výročí vzniku naší republiky v ilustracích
Zdeňka Buriana.

Vlastivědné muzeum Kyjov
tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
18.2.–15.4. (NE–NE) Výstava Merkur (nová budova muzea).
18.–23.4. (ST–PO) Cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv na Kyjovsku“. Pro
více informací sledujte www.masaryk.info.

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

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

23.3–13.4. (PÁ–PÁ) Fotografie Josef Fantura

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

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

10.-29.4.

nejsrdečněji zve město Kyjov. Instalace nabídne sedm autorů, kteří tvoří
v oblasti insitního (naivního) umění a pochází nebo žijí ve Ždánicích.
Insitní tvůrci se vyznačují zejména svébytností vlastního výtvarného
projevu, tj. tím, že výsledné artefakty stojí mimo jakýkoliv sloh. Svými
kresbami se představí Bohdana Škrháková a Anna Horáková, malbami
Jaroslav Chalabala, Ivo Nimrichter, Antonín Svršek a Jan Vincent. Expozici doplní samorosty Františka Viliše. Výstava vznikla za podpory města
Ždánic a starosty města MUDr. Vladimíra Okáče.
(ÚT–NE) Osobnosti Kyjovska posledního století – město Kyjov ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Vás co nejsrdečněji zvou
do prostor Radniční galerie na výstavu instalovanou v rámci 100. výročí
založení republiky. Výstava bude v galerii zahájena vernisáží 10.4.(ÚT)
v 17:00 h.

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

Opona, z. s.
Kollárova 284, 697 01 Kyjov

27.4.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
9.3.–6.4. (PÁ–PÁ) Ždánické malování – Na výstavu do Radniční galerie Vás co
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

opona@zkyjova.cz

(PÁ) v 19:00 h VUS Ondráš: Náš svět – více v sekci Významné akce
v Kyjově

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

7.4.

12.4.
21.4.

26.4.

29.4.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Café Industrial – ostravské trio Café Industrial levituje někde na pomezí folku, indie a jazzrocku. Snaží se nevnímat žánrové
hranice. Hrají o světě, jak ho vidí. Světě, který neděsí, ale skýtá útočiště,
pokud člověk chce.
doporučené vstupné 100 Kč
(ČT) v 19:00 h Proč vymírají motýli – přednáška doc. Milana Králíčka,
zakládajícího vedoucího správy CHKO Bílé Karpaty. Pořádá z.s. Lúky
a sady Kyjovska, ČSOP Kyjov a Pražírna.
(SO) ve 20:30 h Nina Rosa a Bára Zmeková – Nina Rosa, tak si říká zpěvačka, písničkářka a houslistka Nina, která si dala přídavek Rosa podle
svojí babičky. Hraje jazz, pop, swing a další styly. A Bára Zmeková – skladatelka a textařka pohybující se mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou
a elektronikou. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem
a od klavíru byste ji těžko oddělili. Obě pospolu jsou neuvěřitelně libou
kombinací pro vaše uši (i oči).
doporučené vstupné 100 Kč
(ČT) v 19:00 h Úbytek obyvatel v Kyjově: Co s tím? – Spolek Pro Kyjov
vás zve na přednášku o demografických trendech Kyjova a okolí. Na základě výkladu statistických dat budeme hledat odpovědi na otázky: Proč
se naše město trvale vylidňuje a populace rychle stárne? Co tento vývoj
znamená pro kyjovské občany dnes a v budoucnu? Jak tento negativní
trend zastavit?
(NE) po celý den – Fashion Revolution Sunday – pojďte se s námi stát
součástí módní revoluce a říct ne neprůhlednému módnímu průmyslu.
Čeká na vás dobročinný bazárek, přednáška a promítání dokumentu.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

10.4.
tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny
je prodejna čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00,
13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
1.3.–9.4. (ČT–PO) „Každý může pomáhat“ – výstava fotografií z dobrovolnických akcí na Kyjovsku v roce 2017.
9.4.–14.5. (PO–PO) Michal Šmela – pokud mu budou hvězdy nakloněny, proběhne výstava obrazů mladého nadějného malíře. Sledujte plakáty na výloze
Čajovny.

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

(ÚT) v 17:00 h Vernisáž výstavy Osobnosti Kyjovska posledního století – srdečně zve Kyjovské Slovácko v pohybu do Radniční galerie. Výstava potrvá do 29.4.(NE). Součástí vernisáže bude i předání cen nominovaným dobrovolníkům Kyjovska a vyhlášení ceny Dobrovolník roku
2017. Tato akce je pořádána ve spolupráci s organizací Krok Kyjov, z.ú.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Lesní Klub Radovánky Kyjov

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

15.4.

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

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

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

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské
podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Obrazy aj obrázky malířky
Lenky Jurečkové - celoroční, prodejní výstava obrazů s folklórní tématikou.
Dubnová akce:
27.4.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost –
v rámci cyklu Vandrování vinařským světem, Vám představíme průřez
významnými oblastmi Francie. Degustaci povede a vína představí pan
Libor Nazarčuk, lektor Národního vinařského centra, trojnásobný mistr
ČR a semifinalista mistrovství světa XII Concours Mondial – Best Sommelier of the World. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji.

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

14.4.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) Koncert projektu „Jazz v Kostce“ – Oskar Török/Jiří Slavík/Vít
Křišťan – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. V originálním projektu spojily síly tři významné osobnosti českého hudebního života.
Trumpetista a zpěvák Oskar Török je známý především z progresivní
a oceňované kapely Vertigo, která letos oslavila 15 let. Kontrabasista
a skladatel Jiří Slavík, mimo jiné též spoluhráč Davida Dorůžky zaujal
v roce 2016 svým projektem „Mateřština“, za který obdržel cenu Anděl
v kategorii „world music“. Klavírista a skladatel Vít Křišťan je známý především z mezinárodního česko-polského kvinteta „Inner Spaces“ (Anděl
za jazzové album roku 2012) a z progresivního big-bandu „Concept Art
Orchestra“ (Anděl za jazzové album roku 2015), vydal však i své vlastní
album „Imprints“ (2013). Společně v originálně obsazeném triu (bez bicích) přinášejí vlastní hravé, lyrické i energické skladby.		
				
vstupné 100 Kč/70 Kč

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat, nebo si prostě zatančit. V Kyjovském pivovaru.
8.4.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro začátečníky (a taky samozřejmě pro pokročilé). Opět proběhne 5 hodinových
lekcí vždy v neděli v podvečer v Kyjovském pivovaru. Více info na našich
stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo Swing v Kyjově.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

tel.: 775 120 998
www.zahradkaukulky.cz

Pro skupiny zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat předem.
6.4.
(PÁ) Tradiční pivní košt „U Kulky“ – pivo Vévoda 12, Pivovar Vysoký
Chlumec
13.4.
(PÁ) Tradiční pivní košt „U Kulky“ – pivo Klostermann 12, Pivovar
Strakonice
20.4.
(PÁ) ve 21:00 h Slosování pivní soutěže 2017-2018 – slosování proběhne na zahrádce. Ceny: 1 x konzumace (5 000 Kč, 2 000 Kč, 1 000 Kč),
2 x 500 Kč, 3 x 200 Kč, 4 x 100 Kč
Pro získání výhry je nutná osobní účast vylosovaného! Do 14.4.(SO) probíhá hodnocení piv. Účastníci hodnocení získávají vždy 4. pivo zdarma a postupují do slosování
o hodnotné ceny. Na zdraví!

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 777 095 186

16.–20.7.
6.-10.8.
27.–31.8.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PO–PÁ) 07:00 –16:00 Příměstský tábor s parkour lekcemi - 1. turnus
– staň se parkourovým profíkem, lekce parkouru každý den, doplňkový
program v přírodě.				
cena: 2 800 Kč
(PO-PÁ) 07:00-16:00 Příměstský indiánský tábor - 2. turnus – staň se
pravým indiánem nebo indiánkou! Naučíme se být indiány, žít jako indiáni, budeme si hrát, vyrábět, jezdit na výlety a užívat si krásné přírody.
		
			
cena: 1.700 Kč
(PO–PÁ) 7:00–16:00 Příměstský hasičský tábor - staň se pravým hasičem či hasičkou! Zajedeme si do opravdové hasičské zbrojnice a poznáme opravdové hasiče. Podnikneme záchranný výlet. Naučíme se plaveckým dovednostem a vyzkoušíme si hasičské dráhy.
cena: 1 700 Kč

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

NOVINKA! Kyjovské pivní lázně – v dubnu speciálně za zvýhodněné ceny!
Pivovarské kulinářské speciality po celý duben: Jehněčí, kůzlečí, králičí speciality.
30.3.
(PÁ) v 17:00 h Pivní PREMIÉRA – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: Velikonoční červené polotmavý speciál 13% (spodně kvašený).
Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo ZDARMA.
Připravujeme na květen:
Chřest – zdravá a chutná surovina

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v dubnu:
3.4.
(ÚT) v 9:00 h Vycházka po Kyjově s průvodkyní – sraz před informačním centrem.
10.4.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – Zdenek Choura – v jídelně penzionu

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

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen i besed. Klub
Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných a sociálních vztazích.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním
▶ Každý (PÁ) Biják
Akce v dubnu:
12.4.
(ČT) Workshop – květiny z barevného papíru
19.4.
(ČT) Klubový parlament
26.4.
(ČT) Klubový strom

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

▶ Každé (ÚT a ČT) 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími
dětmi. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz a cprkyjov@ado.cz
3.4.
(ÚT) Jarní kytičky
3.4.
(ÚT) 16:00–18:00 Jarní dekorace na dveře
5.4.
(ČT) Chůze – slalom
10.4.
(ÚT) Náladoví panáčci
10.4.
(ÚT) 16:00–18:00 Keramika – tvoření

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

