Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

17.6.

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

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

30.6.

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, doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Projížďky na ponících jsou možné o víkendech a svátcích v čase 14:00–
18:00, vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma
▶ Prohlídky mlýna jsou možné denně mezi 11:00–17:00. Zde uvidíte mimo
krásného výhledu do širokého okolí celoroční prodejní výstavu „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková
keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.) a stálou expozici slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol., která se nachází v druhém patře mlýna.

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

10.6.
24.6.

2.6.

(NE) v 15:45 h Cimbály na ulici – před kaplí sv. Jana Pavla II. –
začátek po mši svaté, pořádá Obec Bukovany.

Areál Bukovanský mlýn

3.6.
3.6.
8.6.

Kostelec 260, 696 51 Kostelec
obec.kostelec@wo.cz

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

2.6.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) 7:00–12:00 Automotoburza – zámecký park
(NE) ve 14:00 h Dětský den – areál ZŠ
(PÁ) v 19:00 h Taková léčivá romance – KD – představení
ochotníků z Vracova
(NE) v 15:00 h Oslavy 90 let kopané TJ Slovan Bzenec – zámecký park
(NE) v 18:00 h Koncert Františka Nedvěda – KD

23.6.
30.6.

Loutkové divadlo Kašpárek
areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)
www.kasparek.webzdarma.cz

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

3.6.

(NE) v 16:00 h Jak švec čerta ošidil – Loutkové divadlo Kašpárek sehraje pohádku v divadélku v areálu zámku
					
vstupné dobrovolné

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany		
tel.: 518 375 102, 518 375 328
infokanal@obec-hovorany.cz

2.6.

(SO) Dětský den – letní areál – pořádá Kulturní komise při OÚ
Hovorany
9.6.
(SO) Pouť rodin – pořádá Spolek Lidový dům Hovorany
22.–26.6. (PÁ–ÚT) Hovoranské hody – letní areál – pořádá Obec Hovorany, chasa a stárci ve spolupráci s SDH Hovorany

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

23.–24.6. (SO–NE) 15:00–18:30 Výstava Československé legie ve fotografii – pořádá OÚ a Galerie Nenkovice
23.6.
(SO) v 15:00 h Dětský den s pohádkou – areál hřiště – soutěže, hry, trampolína, skákací hrad. V 17:00 h divadelní pohádka
„Princezna ze mlýna po našem.“

Ženský pěvecký sbor Moravjanky, z. s.
2.6.

Libalovar@seznam.cz

(SO) ve 14:30 h Koláčkové zpívání – za KD v Moravanech u Kyjova – vystoupí pořádající ŽPS Moravjanky + Jirka Hilčer s harmonikou, MPS Paniháj z Moravan, ŽS Rezeda z Uher. Hradiště,
ŽPS Bročané z Brodského (SR), Děvčata z Dambořic s um. vedoucím J. Varmužou. Návštěvou nás poctí spisovatelka Daniela
Mičanová, program bude uvádět Jiří Kokmotos – programový
vedoucí Českého rozhlasu Brno. Během programu můžete zdarma ochutnávat pečené výtvory místních i přespolních hospodyněk a pak spláchnout pohárkem vína od místních vinařů.

Skoronice
Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

9.6.

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují – akce
plná vína, hudby a zábavy s možností ochutnat vína místních vi-

3.6.

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

17.6.

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

(NE) v 15:00 h Dětské sobůlské krojované hodečky s věncem
a káčerem – sraz všech krojovaných ve 14:45 h u prodejny
COOP Jednota. Zveme všechny děti, mládež a další nadšence
k hojné účasti na této akci. Nastrojte se do krojů a pojďte s námi
do průvodu a také na zábavu do sportovní haly. K tanci a poslechu bude hrát DH Romana Horňáčka.

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

2.6.

tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
www.mckrtecek.eu

(SO) v 15:00 h Cesta pohádkovým lesem – start trasy: na začátku lesa – ulice U Trati Svatobořice (u cyklostezky Hmyzí hotel),
cíl trasy: hřiště pod kostelem Mistřín – čekají vás pohádkové bytosti a pohádkové úkoly, program na hřišti: malování na obličej,
tvořivá dílnička, skákací hrad, občerstvení, pohádková zmrzlina,
ohniště k opékání špekáčků, prodej upomínkových předmětů.
V 18:00 h hudební vystoupení: doprovodná skupina Pavla Růžičky. Parkoviště zajištěno. 		
vstupné dobrovolné

9.6.

(SO) ve 13:00 h Místní výstava vín, PIWI 2017 a Hibernal fórum – na statku v Šardicích – pořádá Mendelův vinařský spolek
Šardice
10.6.
(NE) ve 14:00 h 30. ročník přehlídky Mládežnických dechových
hudeb – v areálu TJ Baník – účinkuje DH Mladá muzika Šardice,
DH Mutěňané – Čejkovjané, DH ZUŠ Velké Bílovice, DH Veselá
muzika Ratíškovice, DH Mistříňanka, uvádí Růženka Dobešová,
mažoretky Rošťandy, pořádá obec Šardice ve spolupráci se ZUŠ
Kyjov. Akce se koná za každého počasí – krytá tribuna.
16.6.
(SO) v 15:00 h Folklorní slavnost – zpívání sborů v Šardicích –
v areálu za starou školou – pořádá FoS Šardičan.
23.–24.6. (SO–NE) Oslavy 120 let SDH – v areálu TJ Baník Šardice – pořádá SDH Šardice, od 15:00 h ukázka moderní a historické techniky, ukázka požárního útoku a štafet mladých hasičů. Ve 20:00 h
taneční zábava se skupinou Kozlaňáci.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.
Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

9.–10.6.
9.6.
10.6.

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic – X. ročník
(SO) od 10:00 h v areálu za MŠ: vojenská ležení, ukázka vojenské
techniky, dynamické ukázky. Vyvrcholením dne vojensko-historická bojová ukázka Osvobození Moravy – boj se uskuteční na
zemi i ve vzduchu.
(NE) pietní mše za padlé všech světových válek, následuje pietní
akt na hřbitově u hrobu generála Sergěje Jana Ingra

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

1.6.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Stezka odvahy – start na Březíčku – Nebojíte se
lesa ani tmy? Tak potom můžete vyrazit na stezku odvahy! Akce
určená pro malé i velké odvážlivce.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(SO) ve 14:00 h Vřesolympiáda v době ledové – na hodonínské
táborové základně – odpoledne plné her, kde na Vás čeká plno
úkolů a hádanek a také jedno velké překvapení... Odměnou pro
děti budou medaile ze zimní olympiády a špekáček. Občerstvení
zajištěno. Doporučujeme náhradní oblečení i za pěkného počasí. Srdečně Vás zve Spolek Babule Vřesovice, OÚ Vřesovice, TJ
Sokol Vřesovice a SDH Osvětimany a Vřesovice. Akce bude za
každého počasí.

Žádovice
24.6.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

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

(SO–NE) 9:00–17:00 Víkend otevřených památkových domků
– Putujte s námi po památkových domcích a muzeích Vracova,
které budou zpřístupněny veřejnosti, aniž by byla třeba předchozí rezervace. Expozici si můžete sami prohlédnout a dozvíte se
zajímavosti ze života obyčejných obyvatel obcí. Jste srdečně zváni do Baráků ve Vracově!
(NE) v 15:00 h Lipinka a její hosté – kinosál KD – Zveme Vás
na vystoupení souboru Lipinka. Jako hosté vystoupí všemožné
taneční kroužky, které fungují pod DDM Vracov.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
•

Vřesovice

Rodinné centrum Krteček, Sva-Mi, z.s.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 14:00 h Ženský sbor Tragačnice – milotický zámek –
vystoupí ženský pěvecký sbor Tragačnice s pásmem lidových
písní. Krátká vystoupení budou probíhat po celém zámeckém
areálu. 				
vstupné dobrovolné
(NE) v 16:00 h Zbořilovy Milotice – milotický zámek – přehlídka dechových hudeb Moravanka, Mistříňanka, Drietomanka
a Miločanka. Předprodej: Prodejna jízdních kol Libor Kundrata,
Milotice – tel.: 603 503 171, 606 517 320 (Kateřina Šrahulková)
vstupné v předprodeji 190 Kč/na místě 240 Kč
(SO) Soutěž ve vaření guláše O pohár starosty SDH Milotice
– parkoviště za KD, start vaření ve 13:00 h, zahájení degustace
v 16:00 h. Cena jedné degustační porce 10 Kč.
vstup zdarma
(SO) ve 14:00 h Pohádkový les – park Státního zámku Milotice
– zváni jsou všichni malí i velcí příznivci pohádek i hrdinů Star
wars. 					
vstupné 20 Kč

tel.: 728 005 341

Sobůlky

23.6.

Nenkovice

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

15.–16.6. (PÁ–SO) Zvěřinové hody – na Oboře – MS Vlast Ježov zve
všechny příznivce dobrého jídla. Jídla budou vydávána v (PÁ)
12:00–20:00, (SO) 12:00 – do vyprodání. V sobotu večer k tanci
i poslechu zahraje kapela Kumpáni z Uherského Hradiště. Na
hojnou návštěvu se těší myslivci.

kultura@milotice.cz

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

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

(SO) ve 14:00 h Pějme spolu – na farní zahradě – Kostelecká
schola Vás všechny srdečně zve na setkání schol. Ať už rádi zpíváte nebo se chcete jen zaposlouchat do zpěvu mladých nejen
z kyjovského děkanátu, pak určitě neváhejte a do Kostelce zavítejte. V případě nepříznivého počasí se akce koná v KD. Těšíme
se na Vás!
(SO) ve 13:00 h Pouliční fotbalový turnaj – na hřišti – Fotbalistům, nefotbalistům, zkrátka všem, kteří se chtějí dobře bavit,
se na vědomí dává, že se koná pouliční fotbalový turnaj. Nastoupí kostelecké fotbalové hvězdy současné i legendy časů minulých. Kromě skvělého fotbalu se můžete těšit na večerní zábavu,
ochutnávku vín místních vinařů, grilované prase, vystoupení
děvčat z kosteleckého aerobicu, utkání maminek proti přípravce,
dětskou diskotéku atd. Bližší informace přímo na hřišti. Všichni
jste srdečně zváni.

Milotice

17.6.

podatelna@bzenec.cz

www.obec-kostelec.cz

tel.: 518 614 790
matrika@obec-kostelec.cz

2.–3.6.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(NE) ve 14:30 h Dětský den pod názvem Putování za dinosaury – na hřišti – pro děti jsou připraveny soutěže, skákací hrady, dětské tetování, malování na obličej, kolo štěstí, diskotéka
a jiné atrakce. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí na
kulturním domě. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci
s obcí a mateřskou školou.

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

9.6.
9.6.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) Zpívání ženských sborů – pořádají Ženičky Ždánice
(SO) Narexiáda – pořádá Narex Ždánice

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: červen–srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,
NE, svátek) 10:00–16:00.
Stálá expozice: památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů ad. Napoleonika, numismatika, keramika, etnografie, archeologie, přírodniny. Prohlídky
probíhají dle zájmu s výkladem (cca 1 hodina).
Výstava v muzeu:
27.4.–30.6. (PÁ–SO) Ždánická krajina – výstava obrazů a kreseb Jaroslava
Chalabaly
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
17.5.–8.7. (ČT–NE) Ždánické malování – výstava obrazů (A. Horáková,
B. Škrháková, A. Svršek a J. Vincent).
17.5.–8.7. (ČT–NE) Krásy Ždánického lesa – výstava fotografií ze soutěže
občanů.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

2.6.
9.6.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) 11:00–14:00 Pohádkový les – v lesíku „Paseky“ – poté volná zábava u myslivecké chaty. Občerstvení, táborák, hudba.
(SO) ve 14:00 h Oslavy 120 let založení hasičského sboru – program na městečku, večer taneční zábava za sokolovnou.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

•

So 14. 7. DEN REPUBLIKY aneb Oživlá historie
Celodenní program věnovaný 100. výročí vzniku republiky (dobová
hudba, dobový módní salon s přehlídkami, příjezd pana presidenta
Masaryka, armáda a vojenská ležení od r. 1918 do r. 1945, trh, hry
a soutěže pro děti), Masarykovo náměstí a přilehlé prostory.
(vstup volný)
SO

a okolí

ČERVEN 2018

•

Pá – Ne 10. – 12. 8. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

•

Čt 23. 8. koncert kapely SLZA

(vstup volný)
letní kino

Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy veřejnosti představila
debutový singl Lhůta záruční, který se záhy stal hitem a zařadil se mezi
nejúspěšnější videa na YouTube. V roce 2015 Petr Lexa (známý též jako
youtuber Hoggy) a Lukáš Bundil přispěli do českého éteru dalšími dvěma
hity a klipy Celibát a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), které se
všechny dostaly do TOP 5, a posbírali několik hudebních cen. Důležitý milník
přišel s jejich debutovým albem Katarze (listopad 2015), které záhy po
vydání získalo vzácné ocenění multiplatinová deska. Následovala ocenění
Český slavík v kategorii Objev roku a Hvězda internetu. Na koncertu zazní
i nové singly Holomráz, Na srdci a další skladby z nového alba Holomráz,
které vyšlo 3. listopadu 2017.
Již v předprodeji!
Vstupné: do 30. června 360 Kč, do 23. srpna 390 Kč, 23. srpna 420 Kč
NE 9. 9. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN divadelní sál
Leoš Janáček – Lašské tance
Antonín Dvořák – Slovanské tance
Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa

____________________________________________________________________________________________

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 u zrušených představení, výlep plakátů.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov
(po – pá 09.00 – 17.00, so-ne 09.00 – 15.00)
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 - červenec 2018 je 12.6. (ÚT)
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

4. 8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV – letní kino v Kyjově

18:00 Old Boys Poutníci
18:45 Adéla Jonášová
19:30 Přístav 20 let
19:40 Cimbálová muzika Danaj
20:25 Zdravice zasloužilých matadorů
20:50 Spirituál kvintet
22:00 Žalman & spol.
23:20 Petr Bende
Laskavým slovem bude provázet Pepa Štross. (do 30. 6. vstupné 280,- Kč)

•

KAM V KYJOVĚ

www.mestokyjov.cz

M
A

Bukovany

nařů a drobné krajové pochutiny. Bohatý doprovodný program:
v 16:00 h CM Palagrija zahraje k tanci a poslechu, u sklepů zazpívá MPS z Boršova, zdarma návštěva místního muzea. Pořádá
Vinařský spolek Skoronice. Akce se koná za každého počasí.
					vstupné 50 Kč

Kostelec

R

Tvořivé dílny pro děti
(NE) Interaktivní folklorní festival Mlýnské kolo

ZD
A

červenec, srpen
12.8.		

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

Významné akce v Kyjově

DEN PRO RODINU
(SO) 14:00–18:00 Den pro rodinu – na Masarykově náměstí –
zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Program: 14:00 h zahájení představiteli města, 14:20 h parkourové vystoupení L.E.A.D., 15:00 h vystoupení DDM Kyjov, 15:30 h
vystoupení Karate klub Kyjov, 16:15 h vystoupení DDM Kyjov,
17:00 h vystoupení Karate klub Kyjov, 17:30 h pohádka – loutkové představení Dan Taraba.
Celým odpolednem bude provázet DJ KOBE a moderátor. Během odpoledne si děti budou moci zaskákat na nafukovací
atrakci, velké trampolíně, projet se na elektrických vozítkách či
vyzkoušet RC modely aut nebo si nechat namalovat na obličej
krásný motiv. Pro všechny bude připraveno tvoření a workshopy, měření tělesných hodnot, občerstvení a mnoho dalšího. Při
nepříznivém počasí se akce ruší.		
vstup zdarma
XXIII. ROČNÍK CONCENTUS MORAVIAE
1.6.–27.6. (PÁ–ST) XXIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae – během měsíce června se každoročně koná více než 30 koncertů klasické hudby v mnoha moravských městech.
Koncerty v Kyjově a okolí:
2.6.
(SO) v 19:30 h Humoresky – Ivo Kahánek (klavír) a Jan Keller
(violoncello) – v estrádním sále DK Kyjov. Program: 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.		
vstupné 200 Kč/ 100 Kč
25.6.
(PO) v 19:30 h Humor à la française – Claire Chevallier
(kladívkový klavír) – zámek Milotice, freskový sál. Program:
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.				
vstupné 250 Kč/ 150 Kč
▶ Předprodej vstupenek: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ)
9:00–17:00, (SO–NE) 9:00–15:00.
▶ 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).
OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2018
9.6.
(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska 2018 – přijměte pozvání na 4. ročník této akce, 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
Šištótě 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)
2.6.

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLVAŇOVA GYMNÁZIA KYJOV
23.6.
(SO) Oslavy 120. výročí založení Klvaňova gymnázia Kyjov
Hlavní program:
9:00–19:00Prezence návštěvníků a prohlídka budovy gymnázia – budova
gymnázia – prohlídka expozic v budovách školy, podpisy absolventů do Pamětní knihy, prodej almanachu
v 10:30 h Mše svatá – kaple sv. Josefa Kalasanského
v 14:00 h Slavnostní průvod absolventů – budova gymnázia – průvod absolventů seřazených podle maturitních ročníků od budovy gymnázia, přes Masarykovo náměstí směrem k letnímu kinu v Urbanově ulici, kde proběhne školní akademie
15:00–24:00Ochutnávka vín Cechu kyjovských vinařů – velká tělocvična
v budově gymnázia – ochutnávka vín s možností posezení, občerstvení a absolventských setkání
Doprovodný program:
9:00–17:00 Výstava z historie gymnázia – Vlastivědné muzeum
9:00–19:00 Výstava žákovských prací – Radniční galerie
v 17:00 h Varhanní koncert Alžběty Bočkové – kostel Nanebevzetí Panny
Marie

14.6.

(ČT) ve 20:00 h Michal David Open air tour 2018 – letní kino
– KONCERT JE VYPRODÁN.
14. a 15.6. (ČT a PÁ) v 17:00 h Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Kyjov – divadelní sál – pod vedením paní učitelky Jolany
Součkové, pro veřejnost. Ve středu dopoledne proběhne vystoupení pro školy. Předprodej vstupenek: Informační centrum Kyjov, pokladna KD a na www.ticketportal.cz.
Předprodej od 21.5. (PO) v 9:00 h.
vstupné 100 Kč
16.6.
(SO) ve 21:00 h Frida – malovat a milovat – letní kino – jedinečný muzikál o legendární mexické malířce, která je dnes po
právu považována za jednu z největších uměleckých osobností
20. století. Její životní příběh v podobě muzikálu, plný vášně,
lásky, humoru, podmanivé hudby a tance, předvedou sólisti a tanečníci Slovenského hudebního divadla v nápaditých kostýmech
na fantastickou hudbu. Samozřejmostí bude opět živý orchestr
i kvalitní technika.
vstupné zakoupené do 31.5. (ČT) 470 Kč, 1.–15.6. (PÁ–NE) 520 Kč
25.6.
(PO) v 19:30 h Concentus Moraviae – koncert – zámek Milotice, Freskový sál – více v sekci Významné akce

Kino Panorama

Významné akce v okolí

VÍKEND OTEVŘENÝCH PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ, LIDOVÝCH
STAVEB A MALÝCH MUZEÍ NA SLOVÁCKU
2.-3.6. (SO–NE) 9:00–17:00 Víkend otevřených památkových domků, lidových staveb a malých muzeí
Art mlýn v Bohuslavicích 			
Tel.: 602 969 267
– mlýn provozuje muzeum legend prezentující historii mlýna v kontextu
širších historických událostí
Muzeum a galerie v Násedlovicích 		
Tel.: 724 056 091
– stálá expozice vesnické jizby a sbírka historických částí krojů
Obecní muzeum ve Stavěšicích 		
Tel.: 518 622 152
– malé muzeum v obecním domě s pestrou směsicí sbírkových předmětů
z obce a jejího blízkého okolí
Loyderův sklep v Šardicích		
Tel.: 518 624 525, 734 203 090
– sklep nechal vystavět hostinský Loyder r. 1745. Dnes zde má obec zřízen
depozit vinařství a hornictví.
Rezidence v Šardicích 		
Tel.: 518 624 525, 734 203 090
– bývalé reprezentační letní sídlo brněnských augustiniánů, dnes je zde expozice měřidel a vah, šardického kroje s lidovou jizbou, část archeologie a historie
Obecní muzeum ve Věteřově			
Tel.: 603 764 261
– exponáty, které vám připomenou život našich předků.
Muzeum ve Vracově 			
Tel.: 511 147 314
– stálá expozice zachycuje život Vracovjanů na konci 19. a počátku 20. století.
Muzeum Podchřibí ve Vřesovicích
– jádro expozice tvoří Památník O. Pechala, velitele paradesantní skupiny
ZINC
Muzeum obce v Želeticích 			
Tel.: 724 168 695
– věci a exponáty od místních občanů, které naši předkové používali v domácnosti, v hospodářství a při běžném denním chodu života

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

1.6.

2.6.
2.6.
2.6.
11.6.

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

(PÁ) 7:00– 15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice –
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.
Další farmářské trhy 2018 se uskuteční 7.9. (PÁ) a 5.10. (PÁ).
(SO) v 17:00 h Kácení máje – Masarykovo náměstí – se Slováckým souborem Kyjov.			
vstup volný
(SO) v 19:30 h Concentus Moraviae – koncert – více v sekci Významné akce
(SO) v 19:00 h Letní šrumec pod kaštany – za DK – zahájení
cyklu besed u cimbálu pod širým nebem. Hraje Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila.		
vstupné 80 Kč
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy kreseb Petra Fialy alias Pietra
di Violacciocca - v Galerii-čajovně na KD

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

1.6.
(PÁ) v 17:00 h Solo: Star Wars Story USA *3D................. 140 Kč
1.,2.,9.6. (PÁ,SO,SO) ve 20:00 h Delirium USA ................................ 110 Kč
2.,3.6.
(SO) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Teambuilding ČR .......... 120 Kč
3.6.
(NE) v 15:00 h Hledá se princezna UKR ....... 100 Kč/RV 360 Kč
3.6.
(NE) v 17:00 h Avengers: Infinity war USA ...................... 100 Kč
6.6.
(ST) v 15:30 h V husí kůži USA *Bijásek.............................. 50 Kč
6.6.
(ST) v 19:00 h Gauguin FR .................................90 Kč/ČFK 70 Kč
7.,8.6.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Pat a Mat znovu v akci ČR ..120 Kč/RV 432 Kč
7.,8.,10.6. (ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Ghost stories VB ........................... 110 Kč
9.,10.6. (SO,NE) v 17:30 h Backstage ČR.......................................... 120 Kč
10.,17.6. (NE,NE) v 15:00 h Pat a Mat znovu v akci ČR...120 Kč/RV 432 Kč
13.6.
(ST) v 16:00 h Dvě nevěsty a jedna svatba ČR *BS............. 60 Kč
13.6.
(ST) v 19:00 h Na krátko ČR.............................110 Kč/ČFK 90 Kč
15.,16.6. (PÁ,SO) ve 20:00 h Backstage ČR........................................ 120 Kč
14.,15.,16.,17.6.(ČT,PÁ,SO,NE) v 17:30 h Příšerky z vesmíru Něm, Luc,
Dán........................................................................ 120 Kč/RV 432 Kč
14.,17.6. (ČT,NE) ve 20:00 h Debbie a její parťačky USA................ 110 Kč
20.6.
(ST) v 19:00 h Teheránská tabu Rak, Něm.......90 Kč/ČFK 70 Kč
21.,23.,28.6.(ČT,SO,ČT) v 17:00 h Jurský svět: Zánik říše USA *2D.130 Kč
21.,23.,24.6.(ČT,SO,NE) ve 20:00 h Escobar Šp ................................... 120 Kč
22.,24.,29.6.(PÁ,NE,PÁ) v17:00 h Jurský svět: Zánik říše USA *3D.150 Kč
22.6.
(PÁ) ve 20:00 h Jurský svět: Zánik říše USA *2D Titulky.130 Kč
24.6.
(NE) v 15:00 h Příšerky z vesmíru Něm, Luc, Dán.......................
............................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
27.6.
(ST) v 19:00 h Já, Simon USA ....................... 120 Kč/ČFK 100 Kč
28.,30.6. (ČT) ve 20:00 h, (SO) v 18:00 h Sicario 2: Soldado USA, IT ...110 Kč
29.6.
(PÁ) ve 21:30 h Jumanji: Vítejte v džungli! USA *LK........ 80 Kč
30.6.
(SO) ve 21:30 h Bajkeři ČR * LK............................................ 80 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní
kino | RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná pro: 2 děti do
15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR je určen pro všechny
(nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním
čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách
a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových
novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně,
vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h.

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

4.6.

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

(PO) v 9:00 h Historie staveb Národního muzea a Národního
divadla – jídelna Centra sociálních služeb – setkání s uživateli
CSS. Půjčování knih. 			
vstup volný

6.6.

6.6.
13.6.
13.6.
20.6.

(ST) v 17:00 h Komunikace – základ vztahů – studovna-čítárna – Stereotyp vztahy zabíjí, ale žít se bez něho nedá. Mluvíme
spolu o všem možném, ale vztahy nám to neprohlubuje. Odlišné
pohlaví a různé osobní zájmy nás rozdělují, a tak naše vztahy
fungují na povrchu a v hloubce to skřípe… Naučte se komunikovat – verbálně i neverbálně. Přednáší hloubkový psycholog
a dietolog Sámo Fujera. 		
vstupné 100 Kč
(ST) v 9:30 h a v 10:30 h Celý Kyjov čte dětem – projekt na podporu čtenářství. Kulturní vystoupení: Marie Nováková – melodie
a písničky z večerníčků a literárně-dramatický kroužek (ZUŠ Kyjov) pod vedením Mgr. Lucie Škrlové.
(ST) v 17:00 h Rozpuštění se týká jen neskutečného – studovna-čítárna – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. vstupné dobrovolné
(ST) v 8:30 h Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – akce
pro děti ze ZŠ J. A. Komenského.
(ST) v 8:30 h Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – akce
pro děti ze ZŠ Dr. Joklíka.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.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 tematikou.
20.6.
(ST) Ochutnávka lat vyráběných tradičním způsobem

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
studijni@jazykovka-kyjov.cz

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
9.5.–8.7. (ST–NE) 120 let českého gymnázia v Kyjově – nová budova
muzea. V době oslav otevřeno: 23.6. (SO) 9:00–17:00, 24.6.
(NE) 12:30–16:30 – objeví se zde dokumenty z kyjovského piaristického gymnázia a německého gymnázia. Větší část bude
ovšem patřit jubilujícímu českému gymnáziu. Jeho historie se na
výstavě prezentuje prostřednictvím dokumentů, fotografií, plakátů, učebních pomůcek i učebnic.

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

Železniční expozice Stavědlo

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

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

23.6.

2.6.

15.6.

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.
▶ Nabídka vybraných vín vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské
podoblasti, každodenní ochutnávka osmi vybraných šarží lahvovaných vín.
Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové – celoroční prodejní výstava
obrazů s folklorní tematikou.
1.5.–30.9. (ÚT–NE) Přes celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským pivovarem nabízíme chlazené čepované pivo. Přijďte
ochutnat Kyjovský ležák 12% nebo Kyjovský polotmavý Jantar
12,5%. Druh čepovaného piva měníme dle momentální nabídky
Kyjovského pivovaru.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava růžových vín a klaretů – Klub Nětčice
(Kostelecká 2650/2a, naproti Jančovky) – srdečně Vás zveme na
premiérový ročník této výstavy. Krom dobrého vína budou k dispozici i různé grilované pokrmy vhodné k vínu, které si můžete
vychutnat za poslechu místní jazzové kapely. Záštitu nad zdárným
průběhem a kvalitou vzorků drží Vinařství Rodina Kölbelova.
(PÁ) ve 20:30 h ASPM – koncert projektu Jazz v kostce – Klub
Nětčice (Kostelecká 2650/2a, naproti Jančovky) –ASPM v sestavě: J.Spálený – zpěvák a klavírista, F. Spálený – tubista, M.Gera
– hráč na trumpetu, R. Krampl – vibrafonista, F. Jeníček – bicí,
hraje oproti původnímu triu více jazzovou podobu blues a vydalo šest studiových alb, z nichž dvě byla oceněna cenou akademie
populární hudby Anděl.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

2.6.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

18.5.–9.6. (PÁ–SO) „Stvořené“ – Eva Vavračková a Markéta Prokopová.
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

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

JazzKlub Kyjov, z. s.

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
12.-26.6. (ÚT–ST) Výstava výtvarných prací studentů Klvaňova gymnázia Kyjov - výstava uspořádaná v rámci oslav 120. výročí založení českého Klvaňova gymnázia. Vernisáž výstavy se uskuteční
12.6. (ÚT) v 17:00 h v prostorách galerie. 23.6. (SO) výstava otevřena: 9:00-19:00.
28.6.-29.7. (ČT-NE) Výstava Hollabrun - Kyjov - výtvarní umělci z partnerského města – umělci z okruhu galerie Grenzart v rakouském městě Hollabrun se představí v Kyjově. Vernisáž výstavy se
uskuteční 28.6. (ČT) v prostorách galerie, pokračování v Galerii
Doma.

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

Zájemci o studium se stále mohou hlásit do prázdninových kurzů. Individuální a intenzivní kurzy pro vás rádi sestavíme kdykoliv, dle vašich představ a požadavků.

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

8.6.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Slam Poetry No.2 – akční soutěž v přednesu
vlastní básnické tvorby, stojící na pomezí poezie, divadla a improvizace. Text musí být natolik sugestivní, jímavý či zábavný,
aby dosáhl co největšího ohlasu v publiku, které je jediným porotcem. Špička české scény se představí v Kyjově už podruhé!
					 vstupné 80 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Vernisáž Marie Čmelíkové & Jinan – zveme
na další vernisáž, tentokrát kyjovské rodačky a úspěšné malířky
a básnířky Marie Čmelíkové. Večerem nás provede brněnsko-zlínské hudební uskupení Jinan.
vstupné dobrovolné

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

16.–20.7. (PO–PÁ) 7:00–16:00 Příměstský tábor s parkour lekcemi,
1. turnus – staň se parkourovým profíkem, lekce parkouru každý den, doplňkový program v přírodě.
cena: 2 800 Kč
6.–10.8. (PO–PÁ) 7:00–16:00 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
27.–31.8. (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

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

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

Každé (PO) 10:00–12:00 Motlitby matek – setkávání maminek na MD
u kávy, ale především nad Biblí
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.
9.6.
(SO) v 15:30 h Tradiční „Sportovní odpoledne“ pro děti i rodiče – na hřišti u sila – bude připraveno mnoho soutěží o ceny
a také spousta atrakcí. Během odpoledne bude zajištěno občerstvení. Na závěr se uskuteční, jako každý rok, fotbalové utkání dětí
a hned po skončení fotbalové utkání ženatí x svobodní. Přijďte
společně s dětmi prožít příjemné odpoledne při sportu a zábavě.
Více na webu CPR nebo na plakátech.
12.6.
(ÚT) 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

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz
tel.: 728 759 816 (R.Šváb), program: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz, odpolední tvoření:
776 671 753, katka.kotaskova@centrum.cz

Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Některé dny otevřeno 16:00–18:00 na tvoření se staršími dětmi.
5.6.
(ÚT) Lidské tělo, Rámečky na fotky
7.6.
(ČT) Pampelišky		
12.6.
(ÚT) Vláček, Keramika		
14.6.
(ČT) Dárek ke dni otců, Přednáška „Sourozenci a komunikace“ – Mlátí se, piští a řvou. Hádají se! Rvou si vlasy, škrábou
a koušou se navzájem! Boří si stavby z lega. Berou si navzájem
věci. Ničí je! Nadávají si! Chodí na bráchu/ségru žalovat! Co
s tím? Přihlášky: irena.kubantova@gmail.com.
19.6.
(ÚT) Růžová barva, Hudební nástroje
21.6.
(ČT) Moře		
26.6.
(ÚT) Včely a vosy, Keramika		
28.6.
(ČT) Rozloučení před prázdninami		

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 červnu:
5.6.
(ÚT) ve 14:00 h Paměť trénujeme hrou při šálku čaje a kávy –
v jídelně penzionu
12.6.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – Zdeněk Choura – v jídelně
penzionu
19.6.
(ÚT) Zájezd do termálů Čalovo
25.–29.6. (PO–PÁ) Pobyt na Smraďavce

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

z Kyjova a blízkého okolí. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen
a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma – téma měsíce června: vztahy
▶ Každý (PÁ) Biják
1.6.
(PÁ) Opékání špekáčků
14.6.
(ČT) Turnaj ve fotbálku
18.6.
(PO) Klubový parlament

Křesťanské centrum naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

Pravidelné akce:
▶ každou 3. (NE) 16:00–17:30 – Tematická bohoslužba – v KD (malý sál)
▶ 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 – Diskuzní skupina DISCOVERY – čas a místo
setkání na telefonu
Akce:
17.6.
(NE) v 16:00 h Usilujme o zdravou církev … Jak může církev pomoci rodině? – v KD (malý sál) – tematická bohoslužba
s americkými misionáři Jankou a Peterem Kozicovými

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

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11 – 26 let

tel.: 731 402 188 (V. Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

3.6.

(NE) v 9:00 h Slavnost těla a krve Páně – mše svatá s eucharistickým průvodem.
13.6.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary –
chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti či dostat
odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
24.6.
(NE) ve 14:00 h Farní den – přijměte srdečné pozvání do našeho
společenství posedět a popovídat si s přáteli a prožít tak příjemné
nedělní odpoledne. Připraven program a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno. Více na webu farnosti Kyjov.
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) 18:30 h, (ÚT) 6:45 h – gymnaziální kaple, (ST) 17:00 h – mše svatá
pro rodiny s dětmi, (ČT) 18:30 h, (PÁ) 18:30 h, (SO) 6:45 h, (NE) 7:30, 9:00,
10:30 a 18:30 h

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

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

Pravidelné akce:
▶ 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 – výklad biblických
zpráv pro dnešní dobu
Akce v červnu:
9.6.
(SO) 13:00–18:00 Miniměsto Hodonín – akční hra, učí děti vydělávat peníze a hospodařit s nimi. Park u zim. stadionu.
23.6.
(SO) Tatínci v akci – víkend tatínků s dětmi v přírodě

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

5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Ostrožská Nová Ves – Nedakonice – 9,7 km v 8:35 h, vlak
(ÚT) Koryčany – Cimburk – Koryčany – 9,9 km v 9:10 h, bus
(ÚT) Blatnice pod sv. Antonínkem – Ostrožská Lhota – 6,4 km
					
v 8:35 h, vlak
(ÚT) Čejkovice – Vrbice – Kobylí – 7,5 km
v 9:39 h, bus

ART mlýn Bohuslavice
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 777 128 849

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

tel.: 602 969 267

www.artmlyn.eu

Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci. Otevřeno:
(SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

