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		
20.–24.7. (PO–PÁ) 2. turnus – ve Svatobořicích-Mistříně
27.–31.7. (PO–PÁ) 3. turnus – v Kyjově		
17.–21.8. (PO–PÁ) 4. turnus – v Kostelci		

cena 800 Kč
cena 800 Kč
cena 800 Kč
cena 800 Kč

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

▶ 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.
7.7.
(ÚT) 9:30–11:30 Opičí dráha
14.7.
(ÚT) 9:30–11:30 Hrajeme si v parku
21.7.
(ÚT) 9:30–11:30 Malujeme barvami
28.7.
(ÚT) 9:30–11:30 Hrajeme si

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

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

▶ Každé (ÚT) v 7:30 a 17:30 h Společné čtení evangelia s výkladem –
máte-li zájem prohloubit své znalosti evangelia, přijďte mezi nás do prostor
farního sálu.
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h gymnazijní kaple, (ST–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 gymnazijní kaple.
Červencové akce:
15.7.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět
něco více a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky,
tak určitě přijďte do prostor fary.
26.7.
(NE) Žehnání dopravních prostředků po všech dopoledních
mších svatých (v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h).
26.7.
(NE) v 15:00 h Mše svatá u kaple sv. Anny v Bukovanech

mirostas@seznam.cz

7.7.

(ÚT) Chvalnov, Na Příhoně – Brdo – Salaš (11,2 km)		
					
v 8:10 h, bus
14.7.
(ÚT) Vřesovice – srub – Osvětimany (6,9 km)
v 8:53 h, bus
21.7.
(ÚT) Nová Lhota – Megovka – Filipov – Javorník (8,3 km)
v 8:53 h vlak Velká n. Veličkou (přes Veselí nad Moravou),
				
v 9:27 h bus Nová Lhota, horní
28.7.
(ÚT) Ždánice, Červený Kříž – Bučovice (7,6 km) v 9:11 h, bus

Opona, z. s.
Kollárova 284, 697 01 Kyjov
opona@zkyjova.cz

3.8.

11.7.

25.7.

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)
www.facebook.com/opona.kyjov

(PO) ve 20:00 h Jedem s medem! – ve venkovním areálu Klubu Nětčice. Na svém putování po zemích českých a moravských
se u nás opět zastaví Geisslers Hofcomoedianten! Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze.
Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností
a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna. Tři příběhy
o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Za nepříznivého počasí se
hraje vevnitř.			
vstupné 140 Kč

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

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

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00,
(NE) 11:00–22:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni nebo se osvěžte
čerstvou kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém
počasí.
Aktivní léto na mlýně:
▶ Prohlídky mlýna denně 10:00–18:00 vždy v celou hodinu. Každodenní
degustace vín v přízemí mlýna, kopečková kozí zmrzlina, prodej lidových
výrobků.
▶ 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.).
▶ Půjčování krojů pro děti – přijďte si své ratolesti obléct do krojů, budete
mít krásnou vzpomínku.
▶ Projížďky na ponících (ÚT,ST,PÁ) 16:00–18:30, (SO,NE, st. svátky)
14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Kontaktní výběh s oslíky – hřebeček Ondrášek a klisnička Olinka.
▶ Mlynářská masážní stezka bosou nohou zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Lukostřelba pro veřejnost (SO,NE) 12:00–18:00.
▶ Večerní promítání na mlýn (ST) po setmění, cca od 21:00 h.
▶ NOVINKA! Přijďte si zahrát novou hru pro rodiny s dětmi „Mlynaříček“.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(SO) ve 14:00 h Letní slavnosti vína – pořádá ZO ČZS ve Skalce
ve sklepní uličce Drahy. Prezentace vín místních vinařů, soutěžní přehlídka cuvée a známkových vín Cuvée Cup Skalka, účast
místních vinařských firem. K tanci a poslechu zahraje CM Moravia. Občerstvení zajištěno. Vzorky vín do soutěže lze přihlásit do
28.6. (NE) na tel.: 777 687 999.
(SO) Hodky – pořádá zastupitelstvo obce. V 11:00 h mše svatá
v kapli sv. Josefa ve Skalce, v 15:00 h posezení s DH Vinařinka
v areálu Výletiště ve Skalce, ve 20:00 h taneční zábava se skupinou Šiška v areálu Výletiště ve Skalce.

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

Památník Internačního tábora:
▶ Kontakt: e-mail: pamatniklagr@svatoborice-mistrin.cz/internační tábor/,
tel.: 773 913 903; 728 384 275.
▶ Otevírací doba: červenec–srpen (ST–NE) 14:00–18:00. Další termíny
prohlídek podle kalendáře na www.svatoborice-mistrin.cz.
▶ Prohlídky skupin (min. 5 osob), celoročně na tel.: 773 913 903 vstupné 30 Kč
do 29.11. (NE) Výstava „Poslední dny hákového kříže“ 1945 na území
Mikroregionu Nový Dvůr – otevřena dle otevíracích hodin Památníku Internačního tábora Svatobořice.
30.7.
(ČT) v 19:00 h Skladatel Václav Kaprál – přednáška. Život
a dílo významné osobnosti české hudby první poloviny 20. století se zaměřením na tvorbu v internačním táboře ve Svatobořicích, přednáší Mgr. Petra Čtveráčková.

Těmice
Těmice 176, 696 84 Těmice
starosta@temice.cz

2.7.

tel.: 518 388 207
www.temice.cz

(ČT) v 18:00 h Vystoupení Dětského kočovného divadýlka
z Kyjova – v Těmicích na koupališti.

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

18.7.

tel.: 777 574 164
www.pratele-achtele.cz

(SO) 14:00–24:00 U vína při měsíčku – ve vlkošských búdách
bude otevřeno 15 sklípků místních vinařů. Pro poslech a zábavu
zazpívá Mužský sbor z Archlebova a u sklepů zahraje CM. Lístkový systém, cena je vč. skleničky.
vstupné 150 Kč

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

5.–8.7.
5.7.
6.7.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE–ST) Kinematograf bratří Čadíků – promítání na náměstí
na prostranství naproti radnici. Výtěžek ze vstupného bude použit na charitativní účely.		
vstupné dobrovolné
(NE) ve 21:15 h Na střeše
(PO) ve 21:15 h Hodinářův učeň

Ždánická hvězdárna
a planetárium Oldřicha Kotíka
Lovecká 678, 696 32 Ždánice
hvezdarna@muzdanice.cz

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

3.,10.,17.,24.,31.7. (PÁ) v 15:00 h, v 17:00 h a v 19:00 h a ve 22:00 h Astropořady

– pozorování Slunce, pohádka O slavném lovci Orionovi, Rosetta, večerní pozorování hvězdné oblohy.
11.,25.7. (SO) ve 15:00 h, v 17:00 h a v 19:00 h a ve 22:00 h Astropořady –
pozorování Slunce, pohádka O slavném lovci Orionovi, Rosetta,
večerní pozorování hvězdné oblohy.
23.7.
(ČT) v 18:00 h Kurt Gödel: přínos matematice, filosofii a kosmologii – přednáší prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.

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: 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 dle zájmu návštěvníků doplněny výkladem.
Výstavy v muzeu:
do 2.8.
(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.
9.8.–30.10.(NE–PÁ) Soběslav Losos: dřevěné vyřezávané loutky – výběr
z díla bítešského řezbáře.

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

24.–27.7. (PÁ–PO) Krojované hody v Želeticích – (PÁ) v 18:00 h hodová
ochutnávka vín na hřišti; (SO) ve 20:00 h hodová taneční zábava
na hřišti, hraje DH Šardičanka; (NE) ve 14:00 h krojovaný průvod
obcí zakončený na hřišti; (PO) v 19:00 h kácení máje na hřišti.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

PŘIPRAVUJEME:

5.8. (ST)
LETNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY S REGIONÁLNÍMI PRODUKTY
8.8. (SO) ERIK VEVERKA – LLAERICC (koncert před radnicí)
vstup volný
14.8. (PÁ) HRUBÁ HUDBA (letní kino) – původní termín 20.3. (PÁ)
v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
15.8. (SO) REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ VERBÍŘŮ
16.8. (NE) KYJOVSKÉ DOŽÍNKY – od 14:00 h tradiční krojovaný průvod
od hospody U Jančů, následuje program před radnicí, hraje
DH Žadovjáci do 20:00 h. Ve 20:30 h promítání dokumentárního
filmu Jednou budu králem (letní kino).
27.8. (ČT) NÁVRAT Z KYJOVA (koncert před radnicí)
vstup volný
4.9. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
10.9. (ČT) DH ŽADOVJÁCI – původní termín 7.4. (ÚT)
vstupné 180 Kč
11.9. (PÁ) FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ – MIMOŘÁDNÝ KONCERT
FILMOVÝCH HITŮ POD ŠIRÝM NEBEM S PROJEKCÍ (letní kino)
již v předprodeji
15.9. (ÚT) DH SKOROŇÁCI
již v předprodeji
20.9. (NE) VYLETĚLA HOLUBIČKA (dětská pěvecká soutěž)
24.9. (ČT) JIRKA KOLBABA: VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
– původní termín 28.4. (ÚT)
vstupné 190 Kč
29.9. (ÚT) APOLLON QUARTET – původní termín 17.3. (ÚT) vstupné 180 Kč
2.10. (PÁ) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – původní termín 16.4. (ČT) vstupné 195 Kč
6.10. (ÚT) DH STŘÍBRŇANKA
v předprodeji od 20.7. (PO)
8.10. (ČT) MINDGAME (divadlo pro dospělé)
v předprodeji od 20.7. (PO)
14.10. (ST) TALKSHOW – URŠULA KLUKOVÁ
v předprodeji od 20.7. (PO)
15.10 (ČT) TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
– původní termín 20.5. (ST)
vstupné 290 Kč
21.10. (ST) DH VALAŠKA – původní termín 10.3. (ÚT)
vstupné 180 Kč
23.10. (PÁ) KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI
– původní termín 24.4. (PÁ)
vstupné 195 Kč
26.10. (PO) VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY (koncert) v předprodeji od 20.7. (PO)
19.11. (ČT) KOLLÁROVCI – původní termín 12.3.(ČT)
vyprodáno
6.12. (NE) OBUŠKU, Z PYTLE VEN! (pro děti i dospělé)
– původní termín 21.3. (SO)
vstupné 150 Kč
9.12. (ST) VZHŮRU DOLŮ – původní termín 2.4. (ČT)
vstupné 340 Kč
Představení COMMEDIA DELL’ARTE 2 – původně 21.4., koná se 9.6.2021 (ST).
Koncert BABORÁK ENSEMBLE – původní termín 16.4. se přesunuje na rok 2021.
Koncert ŠLÁGRPARTA & ŠLÁGR PÁRTY – původní termín 19.4. – BYL ZRUŠEN.
Vstupenky na přesunuté akce zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu
je lze vrátit.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
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 – srpen 2020 je 14.7. (ŮT).
Změna programu vyhrazena.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ČERVENEC 2020

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

radovanky.lesniskolka@gmail.com

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

Skalka

(ÚT) ve 21:15 h Afrikou na pionýru
(ST) ve 21:15 h Poslední aristokratka
(ST) v 19:00 h Divadelní představení „Pohádka mládí“ – pod
širým nebem na prostranství naproti radnici. Jedná se o autorskou
veselohru o pěti obrazech z let 1957, 1967, 1993 a 2018. Všichni
to znáte ze svého života – příběh o lásce, manželství a životních
zkouškách, které je třeba společně překonat. vstupné dobrovolné

R

Lesní Klub Radovánky Kyjov a ČSOP Kyjov

Odbor KČT Kyjovsko

7.7.
8.7.
29.7.

ZD
A

nové kamarády a chce vyzkoušet hravou formou všechny rozvojové oblasti – pohyb, tanec, hudba, výtvarná činnost, spousta her...
10.–14.8. (PO–PÁ) Aerobikový s Bárou – pro děti od 6 let. Užij si celý
týden plný tance a her.

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

Významné akce v Kyjově
LETNÍ KOČOVNÉ TURNÉ 2020

27.6.–7.7. (SO–ÚT) Dětské kočovné divadýlko Kyjov zahraje nové pohádkové operky: Císařovy nové šaty, Jak se Honza učil cizí řeči
a Chro, chro, pohádka autorů: P. Růžičky a V. Začala, v režii
Pavla Růžičky.		
vstupné dobrovolné (do klobúka)
▶ Předpremiéry: 27.6. (SO) v 18:00 h hřiště Čeložnice; 28.6. (NE) v 15:00 h
Sonnentor Čejkovice.
▶ Letní kočovné turné 2020: 30.6. (ÚT) v 11:00 h náměstí Kyjov; 30.6. (ÚT)
v 18:00 h zámek Milotice; 1.7. (ST) v 18:00 h Myslivna Kameňák; 2.7. (ČT)
v 18:00 h koupaliště Těmice; 3.7. (PÁ) v 18:00 h Slovácký aeroklub Kunovice;
4.7. (SO) v 18:00 h Archeoskanzen Modrá; 5.7. (NE) v 18:00 h hotel Buchlov;
6.7. (PO) v 18:00 h hrad Cimburk; 7.7. (ÚT) v 18:00 h Vřesovice u chaty Radost.

XXI. CZ & SK HELLO JAZZ WEEKEND

15.–18.7. (ST–SO) XXI. CZ & SK Hello Jazz Weekend
Přehled koncertů:
15.7.
(ST) v 19:30 h Zahajovací Jam session – místní muzikanti a jejich
hosté zahrají před Čajovnou u KD.		
vstup zdarma
16.7.
(ČT) v 19:30 h Víno a Jazz – degustaci vín místních vinařů doprovodí kapela „Two Towers Hulu Jazz“ v prostoru před radnicí
na Masarykově nám.		
vstupné 150 Kč
17.7.
(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – pod záštitou taneční školy
Swing Family manželů Šůstkových, v prostoru před radnicí na
Masarykově nám.				
vstup zdarma
18.7.
(SO) v 19:30 h Hlavní festivalový koncert – v Klubu Nětčice. Prime Time Voice, A. Carlsson / J. Kotača Quartet, The Track Inspection, závěrečná afterparty s DJ Magdalenou Happyfeet.		
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

Barevné léto s kyjovským íčkem 2020
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plaká-

tech. V případě nepříznivého počasí se akce ruší – sledujte FB infocentra!
			
vstupy na všechny akce zdarma
24.7.
(PÁ) ve 20:30 h „Černobyl“ – přednáška, beseda a promítání
s cestovatelem.
13.–14.8. (ČT–PÁ) Výstava sukulentů
28.8.
(PÁ) v 18:00 h Empiric jazz a hosté
6.9.
(NE) v 17:00 h Tetky z Kyjova: „Setkání při písničce – tradičně
i netradičně“

Významné akce v okolí
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V HOVORANECH

18.–19.7. (SO–NE) Den otevřených sklepů v Hovoranech – 13. ročník
pořádá Spolek Hovoranských vinařů. Ti na vás budou opět čekat
ve svých sklepech s tím nejlepším vínem ze své produkce. Neomezená ochutnávka od více jak 20 vinařů a zpěvy krojovaných
mužských sborů. (SO) 11:00–19:00, od 20:00 h večerní zábava
s CM v areálu kurtů, (NE) 9:00–12:00 možnost zakoupení vína
od vinařů v jejich sklepech. Pokud stále sháníte ubytování, tak se
na nás neváhejte obrátit. Ti otrlejší mohou během akce spát ve
stanu nebo v karavanu přímo v areálu sklepů Na Benátkách. Karavany, obytné automobily a stany jsou vítány. Camp je zdarma.
Vstupné zahrnuje volnou ochutnávku vín, skleničku, taštičku,
propisku, katalog vinařů s mapkou, 3 kupóny k odběru vína (každý v hodnotě 100 Kč) a vstup na večerní program (CM). Prodej
vstupenek na místě a výdej předprodeje proběhne v Obecním
sklepě v Hovoranech. Vstupenky na místě se budou prodávat
i v areálu Na Benátkách. Více informací na tel.: 724 265 791, na
e-mailu: vinozhovoran@seznam.cz nebo na FB: Víno z Hovoran.
		
vstupné v předprodeji 700 Kč, na místě 800 Kč

Připravujeme
16.8.

JEDNOU BUDU KRÁLEM

(NE) ve 20:30 h Jednou budu králem – časosběrný dokumentární film Tomáše Kubáka a Lucie Tomanové zachycující přípravy a průběh Jízdy králů ve Skoronicích. Vstupenky na letní kino
rezervujete či zakoupíte v Informačním centru, v pokladně KD
nebo v kině. Hýlom, hálom… rozléhá se dědinou. To se k nám už
z dálky blíží malebná Jízda králů. Dokumentem se prolíná vyprávění osobností bytostně spjatých s touto prastarou tradicí, ať už
z rodiny Holcmanů, jejíž členové již třetí generaci skoronickou
Jízdu králů organizují a účinkují v ní, nebo z rodu Ingrů, Lungů
a dalších. Kamera po několik týdnů sledovala přípravy budoucího
krále a řady dalších aktérů, výrobu krepových ozdob, žehlení košil, tréninkové jízdy na koních. Zachytila proměnu, kdy se z obyčejných kluků stávají bohatýři na koních, královská družina.
				
vstupné 100 Kč

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

1.7.

3.7.

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

(ST) 7:00–13:00 Letní farmářské trhy s regionálními produkty
– před KD a městská tržnice. Srdečně vás zveme na prázdninové farmářské trhy, na kterých bude tradiční nabídka rozšířena
o výrobce a řemeslníky nabízející produkty s regionální značkou
kvality.					
vstup volný
(PÁ) v 19:30 h Čechomor akusticky – na letním kině. Skupina
Čechomor zahraje po dlouhé době v akustické sestavě. Koncerty
se uskuteční v návaznosti na nově vydaný klip Kdyby mně tak
bylo, kde si akustické zpracování můžete poslechnout. „Nad

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

akustickými koncerty jsme dlouho uvažovali a teď je ta správná doba je uskutečnit,“ říká frontman kapely František Černý.
„Chceme být fanouškům blíž nejen zvukově, ale i fyzicky, akustická sestava nám pomůže přiblížit se k samotným lidovkám,
ze kterých vycházíme,” dodává Karel Holas. Vystoupí František
Černý (kytara a zpěv), Karel Holas (housle a zpěv), Matěj Lienert
(perkuse a elektronické pady) a bývalý člen Čechomoru Radek
Pobořil, jehož virtuozní hraní na harmoniku dodá písním tu
správnou atmosféru. Můžete se tak těšit na intimnější koncerty,
kde kapelu a lidové písně poznáte v syrovější, přesto čechomorské podobě.			
vstupné 590 Kč
11.7.
(SO) v 17:00 h Cimbálová muzika Širúch – před radnicí. Promenádní koncert CM primáše Vojty Půčka.
vstup volný
11.7.
(SO) ve 21:00 h Vandráci Vagamundos – na letním kině. Herci
Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce
vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak
mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes
varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor,
nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu,
indiánské legendy a zažít i nečekané. Vandráci Pavel Liška a Honza
Révai, kteří se svými besedami projeli křížem krážem celou naši
republiku, na jedné ze svých posledních přednášek představí i to,
co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima
COOL. Dozvíte se také něco o přípravách nové cesty, na kterou se
vydají v říjnu 2020. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
vstupné 1.–30.6. (PO–ÚT) 280 Kč, poté 300 Kč
15.–18.7. (ST–SO) XXI. CZ & SK Hello Jazz Weekend – více na úvodní
straně v sekci Významné akce v Kyjově
26.7.
(NE) v 17:00 h Návrat z Kyjova – promenádní koncert oblíbené
kyjovské folkové kapely před radnicí.		
vstup volný
28.7.
(ÚT) ve 20:00 h Na stojáka na letňáku – Karel Hynek, Arnošt
Frauenberg, Dan Čech a Lukáš Pavlásek. Prostě zaručená sestava
stand up komiků. Situace, do kterých se mohl dostat každý z nás,
i rady od těch nejlepších odborníků na zábavu.
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

(NE) v 17:30 h Ledová sezóna: Ztracený poklad USA
............................................................................... 110 Kč/RV 396 Kč
22.7.
(ST) v 17:30 h Jít krást koně Norsko/Švédsko/titulky...... 110 Kč
23.,24.7. (ČT,PÁ) v 17:30 h Havel ČR.................................................. 130 Kč
25.7.
(SO) v 17:30 h Mulan USA *3D............................................ 140 Kč
26.7.
(NE) v 17:30 h Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR............. 100 Kč
30.7.
(ČT) v 17:30 h Mulan USA/titulky *2D............................... 120 Kč
31.7.
(PÁ) v 17:30 h Vzhůru za sny Dánsko............. 120 Kč/RV 432 Kč
Letní kino:
1.,5.,9.7. (ST,NE,ČT) ve 21:30 h 3Bobule ČR..................................... 120 Kč
2.,19.7. (ČT) ve 21:30 h, (NE) ve 21:00 h Poslední aristokratka ČR 100 Kč
4.7.
(SO) ve 21:30 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
USA........................................................................................... 100 Kč
8.7.
(ST) ve 21:30 h Vlastníci ČR/SR........................................... 100 Kč
10.7.
(PÁ) ve 21:30 h Ježek Sonic USA......................................... 100 Kč
11.7.
(SO) ve 21:00 h Vandráci Vagamundos
(herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard)
.....................................vstupné do 30.6. (ÚT) 280 Kč, poté 300 Kč
12.7.
(NE) ve 21:30 h Příliš osobní známost ČR........................ 100 Kč
15.7.
(ST) ve 21:00 h Ženy v běhu ČR........................................... 100 Kč
16.7.
(ČT) ve 21:00 h Joker USA.................................................... 100 Kč
17.7.
(PÁ) ve 21:00 h Frčíme USA................................................. 100 Kč
18.,23.7. (SO,ČT) ve 21:00 h 3Bobule ČR........................................... 120 Kč
22.7.
(ST) ve 21:00 h Lassie se vrací Německo............................ 110 Kč
24.7.
(PÁ) ve 21:00 h Mulan USA.................................................. 120 Kč
25.7.
(SO) ve 21:00 h Zakleté pírko ČR........................................ 100 Kč
26.7.
(NE) ve 21:00 h Havel ČR...................................................... 130 Kč
29.7.
(ST) ve 21:00 h V síti ČR....................................................... 100 Kč
30.,31.7. (ČT,PÁ) ve 21:00 h Tenet USA/VB/titulky.......................... 140 Kč
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.

Kino Panorama

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
2.–30.7. (ČT–ČT) Výstava obrazů Marie Veselské „V romantické poloze“ – Marie Veselská pochází z Rohatce a v současné době žije
v Hodoníně. Na malé vesnici s řekou Moravou za zády vyrůstala
a byla vychována ve víře v člověka a přírodu. To autorku charakterizuje nejen jako člověka, ale i jako umělkyni. Řeka Morava
znamená pro autorku velkou lásku. Jsou to vzpomínky na dětství
a současně je to její velká inspirace. Častý pobyt v přírodě dal
zpočátku vzniknout mnoha krásným fotografiím. To byl začátek
umělecké tvorby a dovedl autorku až k tvorbě malířské. Věnuje
se krajinomalbě, zátiší i portrétům. Příroda je velkou autorčinou inspirací. Významným prvkem v krajinářské tvorbě je voda.
Obrazy se nesou v romantizující poloze s jemnými barevnými
odstíny a citem pro kompozici. Realismus je styl, ve kterém se
autorka pohybuje ve všech jeho nuancích. Stálé hledání a proměny vlastního výrazu jsou pro autorku charakteristické a my se
můžeme těšit na její další nové umělecké projevy.

Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
(kancelář)

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

▶ 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.
Kino Panorama:
1.7.
(ST) v 18:00 h To musí být nebe Francie/titulky................ 110 Kč
2.,17.7. (ČT) v 18:00 h, (PÁ) v 17:30 h Téměř dokonalá tajemství
Německo.................................................................................. 120 Kč
3.–11.7. (PÁ–SO) Tady Vary ve vašem kině – v kině Panorama a dalších 95 kinech po celé ČR se uskuteční filmová přehlídka Tady
Vary, kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary. Více
na www.kviff.com/cs/tady-vary/obecne-informace.
12.,29.7. (NE) v 18:00 h, (ST) v 17:30 h 3Bobule ČR........................ 120 Kč
15.7.
(ST) v 17:30 h Bourák ČR..................................................... 120 Kč
16.7.
(ČT) v 17:30 h V síti ČR........................................................ 100 Kč
18.7.
(SO) v 17:30 h Malé ženy USA/titulky................................ 100 Kč

19.7.

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

31.7.–30.8.(PÁ–NE) Výstava obrazů Jitky Němečkové „Doteky“ – vernisáž výstavy se uskuteční 31.7. (PÁ) v 17:00 h. Jitka Němečková
(*1976 Brno) vyrůstala v malé moravské vesnici s lesy a tajemnými
místy v nich, v rodině, kde kořeny sahají hluboko do úbočí Malých
Karpat. Jako malá se tam ráda toulala a naplno vnímala tuto nespoutanou krajinu plnou citů, lásky a tajemství. Až mnohem později se tato vnímavost projevila v její tvorbě. Ráda čerpá z nesmírných zdrojů fantazie, ale i z aktuálních pocitů, vjemů a nálad. Krok
za krokem se dotýká barev, odstínů, tvarů a jde cestou jemných
tahů, vrstvení, hravosti světla a stínu až do bodu úplné harmonie.
Ke svým obrazům píše texty, které s laskavostí vypráví příběhy nás
lidí. Příběhy, které jako by nám mluvily z duše. Hlavním tématem výstavy pro kyjovskou galerii jsou „doteky“. Doteky, jak sama
ona říká, jsou jí přítelem, nástrojem ke komunikaci, k cestě sama
k sobě i k druhým lidem. Více www.obrazyduse.com.

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

12.7.

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

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

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
26.6.
(PÁ) v 19:00 h Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy
zámečku a nové stálé expozice „MUSEUM PICTUM“ – historie,
příroda, etnografie a archeologie. Ve 20:00 h vystoupení skupiny
historického šermu Memento mori; ve 21:00 h projekce videomappingu na fasádě muzea; během večera hudební produkce skupiny Empiric Jazz Kyjov; volné prohlídky nově otevřené expozice.
do 22.11. (NE) Výstava „Svět kostiček“

Kyjovský pivovar

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

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

▶ Pivo měsíce července: Letní – American Blonde Ale, světlé plné pivo
11% (svrchně kvašené)

▶ Pivovarské kulinářské speciality na červenec: Letní ovoce, těstoviny,
zeleninové saláty s masem i rybou
13.,20.,27.7.(PO) 19:00–21:30 Chytrý kvíz – poskládejte tým do 9 členů
a přijďte si ověřit své znalosti s dalšími týmy.

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

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

▶ Lidová jizba s vinotékou a vinným barem nabízí galerii lidových výroků
ků 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.
13.–19.7. (PO–NE) Ochutnávka moštu – vyrobeného z čisté přírodní
hroznové šťávy ve vinařství Štěpán Maňák.

Připravujeme na srpen:
19.8.
(ST) ve 13:00 h Ochutnávka tradičního pokrmu naší oblasti –
laty plněné povidly a mákem.

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

Pražírna Kyjov

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby, denní stacionář a sociální rehabilitace. Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB
stránce!
Nácvik relaxace pro pečující o lidi s duševním onemocněním:
▶ Účast potvrďte na tel.: 720 504 902.
▶ Každou (ST) 16:00–16:30 v Kyjově
▶ Každý (PÁ) 16:00–16:30 v Hodoníně
Pro lidi s Alzheimerovou chorobou
16.7.
(ČT) 9:30–12:00 Výlet do Zámeckého zahradnictví v Miloticích
28.7.
(ÚT) 9:30–11:30 Králičí HOP – ukázky králičího závodního
skákání.
Pro pečující o lidi s Alzheimerovou chorobou
20.7.
(PO) v 16:00 h Jak aktivizovat mozek u člověka s demencí –
praktické ukázky, rady a tipy. Svoji účast prosím potvrďte na tel.:
728 648 376.

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

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

11.7.

(SO) v 19:00 h Koncert Rabbit Slow & Mitch – Rabbit Slow je
písničkář, který svým melancholickým hlasem vypráví příběhy
o hledání lidské identity a domova. V jeho tvorbě se objevují témata mezilidských vztahů a klade si otázky o problémech
současného světa. Hostem bude Mitch – Busker cestou života.
Smyčkovač, bouchač do kytary a hráč na didgeridoo v jednom.
				
vstupné dobrovolné
Probíhající výstava:
▶ Výstava fotografií, které se nevešly – architektonická mapa města Kyjova.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje od července po tel. dohodě
s pí. Valentovou (tel.: 732 705 805).

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

tel.: 777 128 849

barka@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: denně 10:00–14:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 7–26 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, bijáku a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Vztahy
2.7.
(ČT) ve 14:00 h Placky
16.7.
(ČT) ve 14:00 h Výšlap Klimentek
30.7.
(ČT) ve 14:00 h Výroba fotografie v rámečku

Roska 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

▶ Každá lichá (ST) 14:00–16:00 Cvičení a ergoterapie, půjčování literatury a kompenzačních pomůcek
25.7.
(SO) Výlet – ve 14:00 h Větrný mlýn Kuželov (prohlídka s výkladem), v 16:00 h kostel Sv. Máří Magdaleny ve Velké nad Veličkou
(minikoncert varhaníků).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146, 776 584 761
info@fenix-centrum.cz
www.fenix-centrum.cz

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
kancelar@kyjovske-slovacko.com
FB: Kyjovské Slovácko v pohybu

5.9.

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

(SO) ve 13:00 h S knížkou do parku aneb Otevírání venkovní
knihobudky – odpoledne plné zábavy pro všechny malé i velké,
čtenáře i nečtenáře.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

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

25.–30.8. (ÚT–NE) Rodinky – pobyt pro dospělé i děti na táborové základně. Čeká vás plná penze, zábava, krásná příroda a plnohodnotný program pro děti.			
cena 2 150 Kč
Pobytové tábory (od 7 let):				
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:				
cena 1600 Kč
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 se 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.
3.–7.8.
(PO–PÁ) Hravý pro nejmenší s Lucií – pro děti 3–5 let. Veselý
a zábavný tábor pro nejmenší děti potěší každého, kdo si hledá

