MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

22.,23.6. (PO,ÚT) Přijímací zkoušky do hudebního, literárnědramatického a tanečního oboru ZUŠ Kyjov – přijímací
zkoušky do hudebního a literárně-dramatického oboru se
konají 13:00–17:00 v aule ZUŠ Kyjov a do tanečního oboru 14:00–17:00 v budově Urbanova. Přihlášky lze podávat
přes www.izus.cz.

Lesní Klub Radovánky Kyjov a ČSOP Kyjov
radovanky.lesniskolka@gmail.com

www.radovanky8.webnode.cz

Příměstské tábory:
▶ ČSOP Kyjov a Lesní MŠ Radovánky pořádají v areálu Boršovských luk.
8.–10.7. (ST–PÁ) Mini tábor s pohádkovými bytostmi
			
cena 1 100 Kč nebo 400 Kč/den
13.–17.7. (PO–PÁ) Přírodovědný tábor
cena 1 900 Kč
24.–28.8. (PO–PÁ) Sportovně indiánský tábor
cena 1 900 Kč

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

tel.: 776 894 260
www.skautkyjov.cz/primestak/

Příměstské tábory:
13.–17.7. (PO–PÁ) 1. turnus – v Kyjově		
cena 800 Kč
20.–24.7. (PO–PÁ) 2. turnus – ve Svatobořicích-Mistříně
						
cena 800 Kč
27.–31.7. (PO–PÁ) 3. turnus – v Kyjově		
cena 800 Kč
17.–21.8. (PO–PÁ) 4. turnus – v Kostelci		
cena 800 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Areál Bukovanský mlýn

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
MgA. Hana Blažková – hlavní program ÚT
(tel.: 728 333 182, h.popovska@seznam.cz)
Lucie Fichtlová – hlavní program ČT
(tel.: 774 937 510, fichtlova@icloud.com)
Radka Galko – odpolední program
(tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

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

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

▶ Každý (ČT) 13:00–17:00 a každý (PÁ) 10:00–13:00 SOS psychologická pomoc v krizi (Therapy Kyjov)
▶ Každou (ST) 16:30–17:30 Trénink paměti nejen pro seniory
▶ Každé (PO,ST) 16:00–17:00 Poradna pro pečující
▶ Zbývající kurzy pro pečující, které nemohly být realizovány na
jaře, se uskuteční v září 2020. Přesné termíny zveřejníme v srpnu.

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00,
(NE) 11:00–20:00. Ochutnejte z našeho nového jídelního lístku výbornou domácí kuchyni nebo se osvěžte čerstvou kozí zmrzlinou.
Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena při příznivém
počasí o víkendech.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00 vždy v celou hodinu,
(SO,NE, st. svátky) 10:00–18:00.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol. – přeneste se s námi
do prostředí, ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky,
misky, dózy, džbánky, aj.). Výstava nyní doplněna o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Projížďky na ponících (ÚT,ST,PÁ) 17:30–18:30, (SO,NE, st. svátky) 14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Kontaktní výběh s oslíky.
▶ Mlynářská masážní stezka bosou nohou zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.

Odbor KČT Kyjovsko

Bzenec

▶ Hlavní program (ČT,PÁ) 9:30–11:30 je do odvolání pozastaven!
▶ Setkávání bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Je
na vašem zvážení, zda s dětmi budete chtít přijít.
2.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Vytváříme zvířátka přes šablonu
9.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Magnetky na ledničku
16.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Hrajeme si…
23.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Moře
30.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Malování na kameny

Educante z.s.
Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov
educante@seznam.cz

organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343

tel.: 776 760 784
www.educante.cz

mirostas@seznam.cz

2.6.
(ÚT) Kroměříž (městská turistika)		
v 9:10 h bus
9.6.
(ÚT) Koryčany – Cimburk – Koryčany (9,9 km)
						v 9:10 h bus
16.6.
(ÚT) Velká Javořina – Vápenky (13,4 km) v 7:38 h vlak
(přes Veselí nad Moravou), v 8:49 h bus Vápenky
23.6.
(ÚT) Hostýn – Rusava (7 km)
v 8:35 h vlak. nádraží
(přes Veselí nad Moravou) do Bystřice pod Hostýnem,
		
přestupy St. Město a Hulín, v 10:40 h bus Hostýn
30.6.
(ÚT) Radějov – Lučina – Travičná – Radějov (7,8 km)
				
v 8:40 h bus Hodonín,
					
v 9:20 h bus Strážnice,
					
v 10:00 h bus Radějov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

14.6.

podatelna@bzenec.cz

NOVÉ TERMÍNY AKCÍ:

Skalka

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Kašpárek vždy vítězí – divadlo v areálu
zámku, pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek.

Skalka 69, 696 48 Ježov
ou.skalka@seznam.cz

•

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

13.6.

(SO) ve 14:00 h Dětský den – v oboře Ježov. Šermířská
skupina Memento Mori, ohnivá show, vzduchovky, motokáry, laserová střelba, soutěže, diskotéka, poznávací stezka
oborou. Zvěřinové speciality budou podávány od 11:00 h.
26.,27.6. (PÁ,SO) Zvěřinové hody – v oboře Ježov. (PÁ) 11:00–20:00,
(SO) 11:00 – do vyprodání.
27.6.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava se skupinou GENERACE – v oboře Ježov.

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

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

Otevírací doba: květen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE) 10:00–16:00,
červen–srpen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE, st. svátky) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice nacházející se v 11 místnostech přízemí renesančního zámku ve Ždánicích. Najdete zde původní vybavení zámku
a zámecké vily (z rodu Seidlů a Loudonů), pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních
hodin. Dále tady naleznete exponáty z oboru: numismatika, napoleonika, etnografie, keramika, archeologie, příroda, řemesla, cechy,
hračky a mnohé další. Prohlídky jsou doplněny dle zájmu návštěvníků výkladem.
Výstava v muzeu:
14.5.–2.8.(ČT–NE) „Jaro 2020: Jeden pohled“ – prodejní výstava
obrazů ždánické malířky Stanislavy Sedlák Chytilové. Jeden pohled generace Y přináší místní autorkou veskrze
méně tradiční pohled na malířské plátno, a to technikou
i námětem. Předlohou pro tvorbu je příroda a život sám.
Akryl a vosk jako médium, akvarel ne/tradičně.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
info@ippoz.cz

tel.: 732 267 771
www.zdraviarodina.cz

Bylinková lékárna a cestopis Hledání:
▶ Bylinková lékárna se zaměřením na poznávání účinků bylinek pro
různé obtíže. Klub je doplněn zajímavým cestopisným programem
Hledání z celého světa.
14.6.
(NE) v 18:00 h Bylinky proti zánětům, cestopis Hledání
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
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10.9. (ČT) DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI
Původní termín 7.4. (ÚT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
24.9. (ČT) JIRKA KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
Původní termín 28.4. (ÚT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
29.9. (ÚT) APOLLON QUARTET
Původní termín 17.3. (ÚT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
2.10. (PÁ) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Původní termín 16.4. (ČT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
4.10. (NE) ŠLÁGRPARTA & ŠLÁGR PÁRTY
Původní termín 19.4. (NE) VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. Možnost
vrácení vstupného je v jednání.
15.10 (ČT) TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Původní termín 20.5. (ST). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
23.10. (PÁ) KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI
Původní termín 24.4. (PÁ). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit do 30.6. (ÚT).
19.11. (ČT) KOLLÁROVCI
Původní termín 12.3. (ČT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit do 30.6. (ÚT).
6.12. (NE) OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Původní termín 21.3. (SO). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
9.12. (ST) VZHŮRU DOLŮ
Původní termín 2.4. (ČT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.
9.6.2021 (ST) COMMEDIA DELL´ARTE 2
Původní termín 21.4. (ÚT). VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, v případě
nevyhovujícího termínu je lze vrátit.

TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY:
Dechová hudba Valaška – původní termín 10.3. (ÚT)
Hrubá Hudba – původní termín 20.3. (PÁ)
Baborák Ensemble – původní termín 16.4. (ČT)

Dle aktuálních podmínek uvolňování bude eventuálně program na červen a další
měsíce rozšířen. Nejaktuálnější informace hledejte na www.dum-kultury-kyjov.cz.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
• POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00
tel.: 518 612 378
Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.
• INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO,NE, st. svátky) 9:00–15:00 tel.: 518 323 484, 518 697 409
• SÍŤ TICKETPORTAL: 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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, tel.: 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově – červenec 2020 je 14.6. (NE).
Změna programu vyhrazena.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ČERVEN 2020

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz
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Základní umělecká škola Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

R

(PO–PÁ) Hravý pro nejmenší s Lucií – pro děti 3–5 let.
Veselý a zábavný tábor pro nejmenší děti potěší každého,
kdo si hledá nové kamarády a chce vyzkoušet hravou formou všechny rozvojové oblasti – pohyb, tanec, hudba, výtvarná činnost, spousta her...

ZD
A

3.–7.8.

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

Významné akce v Kyjově
CONCENTUS MORAVIAE 2020
▶ Vyjádření festivalu: letošní XXV. ročník Concentus Moraviae se
z původně plánovaného termínu 28.5. – 25.6. (ČT–ČT) přesouvá
na podzim 11.9.–29.10 (PÁ–ČT). Kompletní program včetně
informací o předprodeji vstupenek na www.festivalcm.cz.
Více http://concentus-moraviae.cz/2020/prelozeno-na-2021/.
▶ Dramaturgii připravila Barbara Maria Willi, s podtitulem „Domov
můj“ představí komplexní českou špičku z oblasti staré hudby,
kterou bychom v běžném koncertním provozu vzhledem k vytížení těchto umělců nebyli schopni v jednom termínu dát dohromady.
Také jsme se rozhodli rozložit oslavy našeho 25. výročí tak, že letos
budeme slavit s umělci českými a v příštím roce se zahraničními.
12.10. (PO) v 19:00 h Concentus Moraviae v Kyjově – v estrádním sále KD Kyjov vystoupí Beata Hlavenková a Oskar
Török v autorském večeru „SNĚ“. Beata Hlavenková (klavír, zpěv), Oskar Török (trubka), Patrick Karpentski (kytara) a Miloš Peter Klápště (basová kytara). Bližší informace o koupi vstupenek poskytne Klára Zemanová (e-mail:
klara@concentus-moraviae.cz).

OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2020
13.6.

(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska – v rámci
6. ročníku se představí 31 vinařů z Kyjova a okolí, kteří
vám nabídnou svá vína k ochutnání i nákupu. Dva mužské
sbory budou jednotlivá stanoviště obcházet a svým zpěvem vám zpříjemní chvilky u skvělých vín. Večerní posezení s CM na Šištótě letos nebude, ale někteří vinaři vám
nabídnou posezení ve svých sklepech a snad i s muzikou.
Předprodej: www.ticketportal.cz a www.ticketstream.cz.
Více informací www.kyjovskesklepy.cz.
			
vstupné do 6.6. 500 Kč, poté 600 Kč

Významné akce v okolí
DĚKUJEME, PANE GENERÁLE
13.–14.6. (SO–NE) Děkujeme, pane generále… – vzpomínková
akce k uctění památky nejvýznamnějšího rodáka obce
Vlkoš, ministra národní obrany československé exilové
vlády v Londýně, armádního generála Sergěje Jana Ingra.
Upozornění pro návštěvníky: akce je realizována za specifických hygienických podmínek dle nařízení vlády.
13.6.
(SO) v 10:00 h Vojenské ležení, československé samostatné obrněné brigády, vojenská technika, výzbroj, výstroj,
vše s odborným výkladem. Military muzeum otevřeno do
22:00 h, „Muzejní noc“, soutěž pro děti, airsoft střelnice.
14.6.
(NE) v 11:00 h Pietní akt u hrobu generála Sergěje Jana
Ingra.

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

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

▶ Dle aktuálních podmínek uvolňování bude eventuálně program
na červen rozšířen. Nejaktuálnější informace hledejte na
www.dum-kultury-kyjov.cz.
5.6.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a na městské
tržnici. Nabídka zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, koření, bylinky,
čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, bezlepkové výrobky.				
vstup volný
Změněné termíny akcí:
▶ Travesti skupina Screamers: Poslední zvonění – původní termín
20.5. (ST) se přesunuje na 15.10. (ČT). Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Jirka Kolbaba: Velký okruh jihem Afriky – původní termín 28.4.
(ÚT) se přesunuje na 24.9. (ČT). Vstupenky zůstávají v platnosti.
V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Kouzelná školka: Michalovi mazlíčci – původní termín 24.4.
(PÁ) se přesunuje na 23.10. (PÁ) v 17:00 h. Vstupenky zůstávají
v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit
do 30.6. (ÚT).
▶ Commedia dell´arte 2 – původní termín 21.4. (ÚT) se přesunuje
až na rok 2021, a to 9.6.2021 (ST). Vstupenky zůstávají v platnosti.
V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ ŠlágrParta & Šlágr párty – původní termín 19.4. (NE) se přesunuje na 4.10. (NE). Vstupenky zůstávají v platnosti. Možnost vrácení
vstupného je v jednání.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Baborák Ensemble – původní termín 16.4. (ČT) se přesunuje na
nový termín, který bude upřesněn během měsíce. Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky
vrátit.
▶ Štístko a Poupěnka – původní termín 16.4. (ČT) se přesunuje na
2.10. (PÁ) v 17:00 h. Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě
nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Dechová hudba Žadovjáci – původní termín 7.4. (ÚT) se přesunuje na 10.9. (ČT). Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Vzhůru dolů – původní termín 2.4. (ČT) se přesunuje na 9.12.
(ST). Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Obušku, z pytle ven – původní termín 21.3. (SO) se přesunuje na
6.12. (NE). Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Hrubá Hudba – původní termín 20.3. (PÁ) se přesunuje na nový
termín, který bude upřesněn. Vstupenky zůstávají v platnosti.
V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Apollon Quartet – původní termín 17.3. (ÚT) se přesunuje na
29.9. (ÚT). Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
▶ Kollárovci – původní termín 12.3. (ČT) se přesunuje na 19.11.
(ČT) v 18:30 h. Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhyvujícího termínu lze vstupenky vrátit do 30.6. (ÚT).
▶ Dechová hudba Valaška – původní termín 10.3. (ÚT) se přesunuje, přesný termín bude upřesněn do měsíce. Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit.
Podmínky vracení vstupenek na přesunuté akce:
▶ Vstupenky zakoupené v pokladně KD Kyjov se vrací pouze v pokladně KD Kyjov.
▶ Vstupenky zakoupené přes Ticketportal vrací pouze Ticketportal.
▶ Vstupenky zakoupené v Informačním centru Kyjov s nápisem
„Kyjovská vstupenka“ se vrací v pokladně DK. Všechny ostatní jsou
zakoupené přes Ticketportal a vrací se pouze přes tento online portál.

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny. Zrušené vstupenky mohou být prodány případným zájemcům o dané představení.
3.6.
(ST) v 19:00 h Pro Samu VB/titulky.....100 Kč/ČFK 80 Kč
4.,14.,20.6.(ČT,NE,SO) v 17:30 h V síti ČR..................................100 Kč
4.6.
(ČT) ve 20:00 h Neviditelný USA/titulky..................110 Kč
5.6.
(PÁ) v 17:30 h Bloodshot USA/titulky......................100 Kč
5.,11.6. (PÁ,ČT) ve 20:00 h V síti ČR......................................100 Kč
6.,12.,18.6.(SO,PÁ,ČT) v 17:30 h Ledová sezóna: Ztracený poklad
USA............................................................ 120 Kč/RV 432 Kč
6.6.
(SO) ve 20:00 h Problémissky VB/Francie/titulky...110 Kč
7.,21.6. (NE) v 15:00 h Ledová sezóna: Ztracený poklad USA
.................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
7.6.
(NE) v 17:30 h V síti: Za školou ČR..........................100 Kč
7.6.
(NE) ve 20:00 h Poslouchej ČR..................................100 Kč
10.6.
(ST) v 19:00 h Malá lež USA/Čína/titulky....100 Kč/ČFK 80 Kč
11.,13.6. (ČT,SO) v 17:30 h Bourák ČR.....................................130 Kč
12.,20.6. (PÁ,SO) ve 20:00 h Lov USA/titulky..........................120 Kč
13.,21.6. (SO,NE) ve 20:00 h Bourák ČR..................................130 Kč
14.6.
(NE) v 15:00 h Tlapková patrola: Vždy ve střehu USA
.................................................................... 100 Kč/RV 360 Kč
14.6.
(NE) ve 20:00 h Psí láska ČR......................................100 Kč
17.6.
(ST) v 19:00 h V Mariině ráji Finsko/Estonsko/titulky
....................................................................110 Kč/ČFK 90 Kč
18.,19.6. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Kalifornský sen USA/titulky.....130 Kč
19.,21.6. (PÁ,NE) v 17:30 h Lassie se vrací Německo.............120 Kč
24.6.
(ST) v 19:00 h Dokud se tančí Švédsko/Gruzie/titulky
....................................................................100 Kč/ČFK 80 Kč
25.–30.6. (ČT–ÚT) Program bude doplněn, sledujte webové
stránky kina.
Pozn.: 3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | 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.

Kino Panorama

Radniční galerie

Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
(kancelář)

tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862
www.kino-kyjov.cz

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

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

▶ Vstupenky do kina na neuskutečněná představení lze vrátit do
30.6. (ÚT). Vstupenky zakoupené přes Ticketportal vrací pouze
Ticketportal. Vstupenky zakoupené v pokladně KD Kyjov, v IC
Kyjov a v pokladně Kina Panorama vracejte pouze v pokladně KD
Kyjov (Otevírací doba: PO–PÁ 9:00–13:00, 13:30–17:00).

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE)
14:00–16:00.
▶ S přihlédnutím na nová hygienická a bezpečnostní opatření vás
rádi přivítáme opět v prostorách Radniční galerie!

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

1.–30.6. (PO–ÚT) Výstava obrazů Patrika Hábla „Dekonstrukce
krajiny“ – pořádá Město Kyjov a Galerie Kontrast. Vernisáž výstavy se uskuteční 1.6. (PO) v 18:00 h. V programu
vystoupí The Coffees. Patrik Hábl (*1975, Zlín) nejdříve
studoval SUPŠ v Uherském Hradišti (1989–1993). V letech 1994–2000 navštěvoval VŠUP v Praze u prof. P. Nešlehy. Krajina je dlouhotrvajícím motivem Patrika Hábla
už od konce 90. let. Krajina s postavou, mořem, pohořím,
vesmírná krajina, toskánská krajina, asijská krajina, nebo
také krajina ve veřejném, sakrálním či galerijním prostoru, zdá se, že Hábla obklopuje ze všech stran a snaží se toto
téma transformovat nejrůznějšími přístupy. Pro kyjovskou výstavu se rozhodl vystavit krajiny ve dvojicích v nejmenším možném formátu, který je pro něj zcela atypický.
Objevují se zde malířské přístupy od prací s pigmentem,
sazemi, vymývanou, airbrushovou formou, nebo i dalšími
neštětcovými způsoby malby.

20.6.

oba se sídlem v Praze. Texty na albu byly původně básněmi napsanými Sisou hlavně během jejího pobytu na slovenských horách, kde mohla meditovat o krásách a téměř
nepochopitelných aspektech přírody. A protože Sisa má
přirozeně kořeny ve slovenské folklórní hudbě, sám Bardo
má takovou chuť, i když všechny skladby a texty jsou zcela
originální a hovoří vlastním jazykem. Pro živé koncerty,
které mají krásnou meditativní, ale naléhavou atmosféru,
se k nim připojí vynikající český bubeník Petr Nohavica.
				
vstupné 150/100 Kč
(SO) ve 20:30 h LOS QUEMADOS – v Klubu Nětčice
(Kostelecká 2650/2a). Jazzový kvartet/kvintet. Nová kapela hrající fusion, tedy peprnou směs jazzu s prvky funky,
latiny, afro hudby, bopu. Převážně vlastní skladby. Jakub
Doležal (saxofon), Filip Spálený (baskytara), Jan „Johnny
Walter“ Bálek (piano), Ondřej Pomajsl (bicí).		
				
vstupné 150/100 Kč

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

21.6.

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

(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku –
modelové kolejiště velikosti H0.
vstupné dobrovolné

od 5.6.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

▶ Informace k otevření stálé expozice Vlastivědného muzea Kyjov:
sledujte na www.masaryk.info.
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00,
(NE) 13:00–17:00.
1.6.–22.11. (PO–NE) Výstava „Svět kostiček“ znovu otevřena –
změna vyhrazena.

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

12.6.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Luční 2594/3, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.zahradkarikyjov.cz

tel.: 518 614 526, 777 537 040
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)

Otevírací doba: (ÚT, PÁ) 8:00–11:45, 13:00–16:30.
▶ Letošní výroční členská schůze se nekoná – zprávu o činnosti
a plán práce, zprávu o hospodaření a revizní zprávu si můžete přečíst
na našich nástěnkách a webových stránkách.

Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

(SO) v 18:00 h Vernisáž výstavy fotografií, které se nevešly – křest architektonické mapy města Kyjova, koncert
1FLFSOAP.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 307 722
www.lidova-jizba.cz

▶ Lidová jizba s vinotékou a vinným barem nabízí galerii lidových
výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, pestrou
nabídku čepovaného i lahvovaného vína, „rakousko-uherská“ přívlastková vína, 18 druhů sektů.
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
Připravujeme na červenec:
13.–19.7. (PO–NE) Ochutnávka moštu – vyrobeného z čisté přírodní hroznové šťávy ve vinařství Štěpán Maňák.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov
info@prazirnakyjov.cz

6.6.

▶ Každá lichá (ST) 14:00–16:00 Cvičení a ergoterapie, půjčování
literatury a kompenzačních pomůcek

Pobytové tábory:			
cena 4 600 Kč
10.–19.7. (PÁ–NE) II. pobytový tábor: Fantastická zvířata a kde je
najít – tábor plný kouzel a her, skvělých zážitků a především večerních kouzelnických záchranných akcí.
19.–28.7. (NE–ÚT) III. pobytový tábor: Cesta kolem světa – čeká
tě super 10 dní cestování kolem světa a pomoc světoznámému Willimu Fogovi.
28.7.–6.8.(ÚT–ČT) IV. pobytový tábor: Jak vycvičit draka – nauč
se poznávat draky a užij si s nimi mnoho zábavy.
Příměstské tábory:
13.–17.7. (PO–PÁ) Rybářský s Luckou, Lenkou a Lukášem – pro
děti od 7 let. Nauč se rybařit a užij si pohodu u rybníku
s pruty a kamarády.
13.–17.7. (PO–PÁ) Taneční s Šárkou – pro děti 6–11 let. Protanči
úžasných 5 dní a užij si super taneční zábavu plnou hudby
a pohybu.
20.–24.7. (PO–PÁ) Hudební s Katkou a Danem – pro děti 6–10 let.
Láká tě muzika a super zábava? Tábor pro skvělé hudebníky i začátečníky.
20.–24.7. (PO–PÁ) Výtvarný s Tomášem – pro děti od 7 let. Chceš
si vytvořit krásné výrobky? Celé dny tvoření již čekají.
27.–31.7. (PO–PÁ) Keramický se Zuzkou – pro děti od 11 let. Pojď
si užít 5 dní keramiky. Budeš vyrábět, tvořit i glazovat.

(PÁ) Pivní premiéra: Letní – American Blonde Ale –
světlé plné pivo 11% (svrchně kvašené).

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@penzion-regio.cz
www.penzion-regio.cz

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Bardo – v Klubu Nětčice (Kostelecká
2650/2a). Zcela nový projekt a album úžasné slovenské
zpěvačky, autorky a textařky Sisy Fehér & Vladko Mikláše,
slovenského kytaristy, multi instrumentalisty a skladatele,

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

Penzion & Vinný bar Régio

Vlastivědné muzeum Kyjov

klubovna: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov (v budově sídla Fénix o. p. s)
tel.: 737 655 225, 725 074 410 roskakyjov.hodonin@seznam.cz www.roska-kyjov.maweb.eu

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

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

Roska Kyjov

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

