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

3.8.

28.8.

tel.: 518 633 214, 774 288 101
www.vinarstvi.spielberg.cz

(PO–NE) 11:00–18:00 Výstava uměleckých děl Jaroslava Kovandy
v Křišťálovém sále vinařství Spielberg. K vstupnému zdarma pohárek
dobrého vína.				
vstupné 50 Kč

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

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
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.
▶ Přijďte si zahrát novou hru pro rodiny s dětmi „Mlynaříček“.
▶ NOVINKA: Otevřené sklepení – prohlídka zdarma bez průvodce expozicí vinařství Rotunda a sklepa.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(NE) ve 14:00 h Dětský den s Megaslizounem – program pro děti plný
atrakcí a aktivit v zámeckém amfiteátru.

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

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

Vinařství SPIELBERG Archlebov
do 30.9.

30.8.

8.8.

(PO) ve 20:00 h Zelenavý ptáček (předpremiéra) – ve venkovním areálu Klubu Nětčice. Na svém putování po zemích českých a moravských
se u nás opět zastaví Geisslers Hofcomoedianten! Hodně šílená jízda do
kouzelného světa, ve kterém je všecko možné. Tančící voda, zpívající jablka, lidé měnící se v sochy. Změna dříve ohlašovaného představení „Jedem s medem!“ pro indispozici jedné herečky. Za nepříznivého počasí se
hraje vevnitř.				
vstupné 140 Kč
(PÁ) v 19:00 h VUS Ondráš: kROK za kROKEM – v divadelním sále
KD. Pořad věnovaný 65. výročí souboru. Od narození po smrt, od prvních váhavých krůčků po chvíle, kdy nohy slábnou. Na jedinečném tanečním vystoupení se podílela řada vynikajících choreografů, kteří stavěli na autorské hudbě Jiřího Slavíka, držitele ceny Anděl za world music
roku 2017, který se kyjovského vystoupení rovněž zúčastní na pozici
dirigenta.					
vstupné 250 Kč

Archlebov 406, 696 33 Archlebov
marketing@spielberg.cz

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

www.obec-kostelec.cz

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

(SO) ve 13:00 h Pouliční fotbalový turnaj – pořádá SK Kostelec na
místním hřišti. Kromě skvělého fotbalu, v podání současných hráčů
i kosteleckých legend dob minulých, se můžete těšit na ochutnávku vín
pořádanou místními zahrádkáři, vystoupení aerobiku Kostelec, dětskou
diskotéku, soutěže pro děti, skvělé občerstvení a večerní zábavu.

Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova 343, 696 51 Kostelec
info@vesklepe.cz

tel.: 731 178 483
www.vesklepe.cz

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

22.8.

Lovčice
tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

29.8.

(SO) 20:00–3:00 Letní noc s DH Mistříňanka – pořádá Auto moto veterán klub Lovčice u Kyjova v ÚAMK v areálu u lesa v Lovčicích. V případě
nepříznivého počasí se akce koná v KD v Lovčicích.
				
slosovatelné vstupné 200 Kč

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

8.8.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

(SO) v 19:30 h Aj Milotice – celovečerní folklorní pořad s vystoupením
regionálních účinkujících v areálu vinných sklepů Šidleny (Milotice),
v případě nepříznivého počasí v KD. Po vzoru mnohých streamovaných
i-festivalů se přidaly „aj“ Milotice vzpomínkovou akcí na zrušený Národopisný folklorní festival kyjovského Dolňácka. Po skončení navazuje
beseda u cimbálu s CM z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem.		
		
vstupné dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 90 Kč
15.8.
(SO) v 15:00 h Nad milockú dědinú – festival DH v areálu vinných sklepů Šidleny (Milotice). Vystoupí DH Záhorienka, DH Miločanka a Moravská 12. Předprodej na tel.: 724 315 156, 737 173 127.
		
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč

29.8.

dufek42@gmail.com

(SO) ve 14:30 h Zarážení hory u sklepů – pořádá MPS Paniháj v Moravanech v Moštěnské ulici. Účinkovat budou Moravjanky z Moravan, MS
Svatobořice, MPS Paniháj a Hochy Hýsly.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

8.8.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) v 19:30 h Letní ro(c)ková noc v motorkářském stylu – pořádá
obec Strážovice s kulturním výborem v areálu u školy. V 19:30 h zahájení
živým klipem, ve 20:00 h letní noc (hrají kapely Assy Rock a Stíny). Můžete se těšit na dobroty z grilu a půlnoční překvapení.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

23.8.

29.8.

Šardice
1.8.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) v 11:00 h Šardické sklepy dokořán – otevřeno 17 sklepů místních vinařů s více jak 200 vzorky vína, po 19:00 h večerní posezení s cimbálovou
muzikou a diskotékou v restauraci U Alberta v areálu TJ Baník Šardice.

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

22.8.

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

(SO) v 18:00 h Zarážení hory v podání souboru Marýnka z Vracova pořádají Přátelé Achtele Vlkoš. Ve 20:00 h večerní zábava s DH Horenka.
Vinotéka, bufet a burčák.

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

29.–30.8.

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

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic – již 12. ročník pořádá Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s. (SO) v 10:00 h v přírodním areálu za MŠ: vojenská dobová ležení, dobová vojenská technika,
prezentace policie ČR, dynamické ukázky zásahové jednotky Policie ČR,
ukázky techniky i dělostřelectva. Ve 14:30 h vojenská historická bitva na
zemi i ve vzduchu – tři válečné letouny. (NE) Mše v kostele, pietní akt
u hrobu generála Sergěje Jana Ingra.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) 14:00–17:00 Dětská pouť – MKK Vracov zve všechny rodiče a děti
na prostranství naproti radnici. Těšit se můžete na krásné odpoledne
plné zábavy a her. Chybět nebude mořská panna, baletka, kolo štěstí,
střelnice, kolotoč a v neposlední řadě také Dětské kočovné divadýlko
Kyjov se svým pohádkovým představením. Prodávat se bude „štěstíčko“
a také různé dobroty pro mlsné jazýčky.
(SO) Dožínky – srdečně zveme na tradiční vracovské dožínky s otevřenými
sklepy a možností ochutnat vína od zdejších vinařů. Součástí bude také tradiční jarmark rukodělných výrobků, medu, cukroví aj. Občerstvení nebude
chybět. V 15:00 h na náměstí a poté v areálu vinných sklepů v ulici Baráky
a v ulici Cihelná. K tanci a poslechu bude hrát DH Vracovjáci a CM.

Ždánice

tel.: 602 540 500, 603 275 655
www.vinarstvi-dufek.cz

(SO) v 10:00 h Den otevřených dveří Vinařství Dufek – v ceně vstupenky bude neomezená ochutnávka více jak 60 vzorků našich vín včetně vín
sur-lie, barrique, burgund styl a další. Pro zájemce bude prohlídka vinařství a technologie s výkladem a ochutnávkou vín po trase prohlídky. Ve
venkovních prostorech vinařství bude expozice vinohradnické techniky.
Poprvé si budou moci naši hosté prohlédnout historické zámecké sklepy s ochutnávkou 30 vzorků našich archivních vín tamtéž. Pro zájemce
o prohlídku vinic bude připraven mikrobus, se kterým projedete všechny
naše vinařské traťě – Hušpery, Tabule, Hampíz a Čtvrtky s degustačními vzorky v polovině prohlídky. Pro dobrou náladu vás bude provázet
cimbálová muzika, děti budou mít k dispozici dětské hřiště. Toto vše je
v ceně vstupenky, vč. degustačního pohárku, katalogu a poukazu na nákup vína v hodnotě 100 Kč. Za příplatek 100 Kč na místě budou k ochutnání vína sladká (výběry z bobulí, ledová) a 5 sektů vyráběných klasickou
metodou kvašením v láhvi „méthode traditionale“ s následným ležením
na kvasnicích 30 až 60 měsíců. Všechna vína včetně sektů si hosté budou moci zakoupit po dobu konání Dne otevřených dveří za akční ceny.
Archivní vína pak po dohodě. Mimo to vám nabídneme pestrou škálu
pokrmů z naší restaurace. Přespolní mohou rovněž využít ubytovacích
kapacit penzionu. Vstupenky zakoupené v předprodeji budou slosovány a tři výherci obdrží karton archivních vín. Více na tel.: 724 514 424.
Vstupné v předprodeji na rezervace@vinarství-dufek.cz.		
		
vstupné v předprodeji 500 Kč, na místě 600 Kč

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

Mužský pěvecký sbor Paniháj
tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)
www.panihaj.webnode.cz

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

Vinařství Josef Dufek

▶ Otevírací doba restaurace a letní terasy: (NE–ČT) 10:00–23:00.
▶ Každý (ČT) v 18:00 h Country večer s kapelou Country Bumpkins a grilováním
na terase.

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

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

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obchod@vinarstvi-dufek.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Městský kulturní klub Vracov

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

29.8.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) v 16:00 h Zarážení hory: Setkávání generací – v programu se představí folklorní sbory a soubory ze Ždánic, CM Hradisko a hosté Horňácký
mužský sbor z Velké nad Veličkou. Srdečně zvou město Ždánice a Chasa
ze Ždánic. Občerstvení zajištěno, ochutnávka vína. vstupné dobrovolné

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Lovecká 678, 696 32 Ždánice
tel.: 702 233 565
hvezdarna@muzdanice.cz
www.hvezdarnazdanice.cz
7.,14.,21.,28.,29.8. (PÁ,SO) v 15:00 h, v 17:00 h, v 19:00 h, ve 21:00 h Astropořady – pozo-

15.8.

rování Slunce, pohádka O slavném lovci Orionovi, pořad Vidím, vidíš,
vidíme, pozorování hvězdné oblohy.
(SO) v 15:00 h, v 17:00 h a v 19:00 h a ve 21:00 h Astropořady – pohádka O slavném lovci Orionovi, pořad Vidím, vidíš, vidíme. Pozorování
Slunce a pozorování hvězdné oblohy se bude konat při akci Histokola
v zámeckém parku ve Ždánicích.

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 s původním inventářem ždánického zámku (rod Seidlů a Loudonů),
pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice. Dále pak
soubory sbírek z oboru: numismatika, napoleonika, keramika, etnografie, archeologie,
příroda a mnohé další. Součástí expozic – zámecká kaple. Možnost prohlídek s 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 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) „Kouzelný svět loutek, kulis a intarzie“ – výběr z díla bítešského řezbáře Soběslava Losose. Součástí jsou tvořivé dílničky pro děti.

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

22.8.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

(SO) v 16:00 h Farní dvorní slavnost – na farním dvoře v Želeticích.

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

29.–30.8.

4.9. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
vstup volný
10.9. (ČT) DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI – původní termín 7.4. (ÚT)
vstupné 180 Kč
11.9. (PÁ) FILMOVÉ MELODIE POD ŠIRÝM NEBEM (letní kino)
Piráti z Karibiku, Hvězdné války, Morricone a spousta dalších.
Jedinečný hudební zážitek. Videoprojekce a ty nejznámější
filmové soundtracky v podání sedmdesátky hudebníků
(Filharmonie Bohuslava Martinů). Emoce, které zasáhnou všechny
generace.
vstupné do 11.8. 490 Kč, do 31.8. 590 Kč, poté 690 Kč
15.9. (ÚT) DH SKOROŇÁCI
vstupné 180 Kč
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
vstupné 180 Kč
8.10. (ČT) MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY (divadlo pro dospělé)
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová.
v předprodeji od 20.7. (PO)
12.10. (PO) CONCENTUS MORAVIAE – Beata Hlavenková (klavír, zpěv) v tomto
roce získala cenu Anděl za desku Sně, kterou představí v Kyjově při
svém autorském večeru.
v předprodeji v IC Kyjov
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
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
1.12. (ÚT) DH MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE
vstupné 180 Kč
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 (původní termín 21.4.) se koná 9.6.2021. 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

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO–NE) Tradiční hody s věncem a káčery – (SO) ve 20:00 h předhodová taneční zábava v sokolovně; (NE) dopoledne mše svatá v kostele, násl. povolení
hodů před OÚ, ve 14:00 h průvod obcí pro stárky, pak program za sokolovnou, ve 20:00 h hodová zábava v sokolovně. Po oba dny hraje DH Sobuláci.

KAM V KYJOVĚ

PŘIPRAVUJEME:

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 – září 2020 je 14.8. (PÁ).
Změna programu vyhrazena.

a okolí

SRPEN 2020

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

A

mirostas@seznam.cz

4.8.
(ÚT) Mikulčice, OÚ – vykopávky – Lužice (7,9 km)
		
v 7:37 h bus Hodonín (aut. nádr.), v 8:18 h bus Mikulčice (OÚ)
11.8.
(ÚT) Střílky – motorest Samota – Stupava, U Kříže (6,6 km)		
					
v 9:10 h, bus
18.8.
(ÚT) Kyjov – Chrást – Vlkoš (6 km)
v 9:10 h, pěšky od Penny
25.8.
(ÚT) Želetice – Na Adamcích – Nenkovice – Šardice (8 km)		
					
v 8:56 h, bus

Svatobořice-Mistřín

M

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

Bzenec

Z
D
A
R

Odbor KČT Kyjovsko

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

Soutěž o nejlepší infocentrum
11. ROČNÍK ANKETY „OBLÍBENÉ TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2020“

do 31.8.

(PO) Hlasuj pro IC Kyjov na https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/41/informacni-centrum-mesta-kyjova a vyhraj prima ceny!
Z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze jednou, nutno hlas poté potvrdit
na daném e-mailu. Za Vaše hlasy děkují holky z íčka.

Barevné léto s kyjovským íčkem 2020

▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší – sledujte FB infocentra!
				
vstupy na všechny akce zdarma
13.–14.8. (ČT–PÁ) Výstava sukulentů
28.8.
(PÁ) v 18:00 h Empiric jazz a hosté
13.9.
(NE) v 17:00 h Tetky z Kyjova: „Setkání při písničce – tradičně i netradičně“. Změna termínu (původní termín 5.9.)!

Významné akce v Kyjově
HISTORICKÉ DNY/FESTIVAL MLÝNSKÉ KOLO 2020

2.8.

(NE) Historické dny/Festival Mlýnské kolo 2020 – ve 13:00 h výstava
„Radiotechnika ze sbírky Michaela Staňka“; dětská dílna s Lenkou Jurečkovou; ručně tkané výrobky (Hana Buchtelová); naturální vína (Vinařství
Michálek ze Bzence); prohlídky ART muzea legend. Ve 14:00 h křest knihy Na statku a v chaloupce (MUDr. Jan Pavlík). V 15:00 h folklorní pořad
„Poklad zanechaný osobnostmi“ – účinkují: Robky Robečky z Horňácka, ženský sbor z Vracova, mužské sbory z Bukovan, Kostelce, Sobůlek
a Vracova, soubory Marýnka Vracov a Bzenčan. vstupné dospělí 100 Kč,
		
děti 30 Kč, důchodci 80 Kč, rodina (rodiče a děti) 240 Kč
14.–16.8.
14.8.

Dožínkový víkend

(PÁ–NE) Dožínkový víkend – po celý víkend pouťové atrakce před Kinem Panorama.
(PÁ) ve 20:00 h Hrubá hudba – nový termín konání (původní termín
20.3.) na letním kině. Hrubá hudba je naprosto unikátní koncertní
projekt kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila (TataBojs,
Umakart, Kafka Band) a Horňácké muziky Petra Mičky. Vychází ze stejnojmenného vydavatelského titulu (2CD Hrubá Hudba/IndiesScope,
2019), který vedle sebe staví a propojuje autentickou podobu horňáckého hudebního folkloru v podobě Mičkovy kapely a autorskou hudbu
Jiřího Hradila. Dvě nahrávky, dva světy, jedna hudba a nekonečná vášeň.
Hudba jako spojnice mezi časem, která propojuje tradici a současnost.
Hrubá Hudba jsou dvě alba propojená jednou myšlenkou – rozvíjet dávné prameny, napojit se, čerpat z nich. První pod názvem Hrubá Hudba
je pohledem muzikanta Jiřího Hradila na tradiční horňáckou hudbu,
její propojení s ostatními žánry a zároveň velmi citlivé, nenásilné rozvinutí směrem k současným hudebním světům. Nahrávku Hlasy starého
světa pak připravil horňácký primáš Petr Mička a představuje nejstarší
a nejvýraznější zpěváky současného Horňácka natočené na originálních

místech regionu převážně v přirozených akustických prostorech. Na
dvojalbu se podílely tři desítky interpretů. Vedle Horňácké muziky Petra
Mičky a Jiřího Hradila například zpěváci a hosté Martin Hrbáč, Martin
Čambal, Dušan Holý, Anna Šajdlerová, Katarzia, Kato nebo Jaroslav Rudiš. Bar (káva, víno, pivo, limo, míchané nápoje) otevřen již od 19:00 h.
			
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
15.8.
(SO) v 19:00 h Regionální kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku – regionální kolo soutěže oblasti kyjovského Dolňácka na náměstí Hrdinů (před gymnáziem). Finále soutěže se pak koná 5.9. (SO).
Po skončení soutěže pokračuje Beseda u cimbálu do 2:00 h. vstup volný
16.8.
(NE) ve 14:00 h Dožínky v Kyjově – krojovaný dožínkový průvod vyjde
od hospody U Jančů pro hospodáře a poté na náměstí. Dožínkové veselí vyvrcholí po průvodu programem před radnicí v podání Slováckého
souboru Kyjov. Do 20:00 h bude hrát DH Žadovjáci.
vstup volný
16.8.
(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
Doprovodný program:
15.8.
(SO) 14:00–22:00 14. ročník Galerie rulandských vín v ČR – pořádá Cech
kyjovských vinařů ve sportovní hale Klvaňova gymnázia (vchod z ul. Komenského). Soutěžní přehlídka těch nejlepších Rulandských bílých, šedých, modrých a Chardonnay nejen z ČR. Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, degustační skleničku, katalog vín a kulturní program.
Od 16:00 h k poslechu hraje CM, vstoupí Mužský sbor z Kyjova, ženský
sbor Tragačnice a taneční složka Slováckého souboru Kyjov. Předprodej
online www.ticketportal.cz, www.ticketstream.cz, www.wisomm.com
nebo v IC Kyjov.
vstupné do 7.8. (PÁ) 350 Kč, poté 400 Kč
15.,16.8.
(SO) 14:00–20:00, (NE) 8:00–17:00 5. oblastní a 16. okresní výstava zvířat
mladých chovatelů s mezinárodní účastí; místní výstava králíků, holubů,
drůbeže a exotů – pořádá Český svaz chovatelů Okresní komise pro práci
s mládeží Hodonín a ZO ČSCH Kyjov v areálu v ulici Palackého 203
v Kyjově (přímo naproti Vlastivědného muzea). Svou expozici předvedou včelaři, chovatelé hadů, sklípkanů a kalifornských žížal. (SO) v 15:00 h
a (NE) v 10:00 h ukázka králičího hopu. (NE) v 16:00 h slavnostní předávání pohárů, cen a medailí. Více informací na tel.: 604 567 158 (Jiří
Rovenský – předseda) nebo e-mailu: rocschkyjov@centrum.cz.

PUTOVÁNÍ PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH KYJOVSKA

22.8.

(SO) Putování po vinařských stezkách Kyjovska – pořádá Nadace Partnerství spolu s IC Kyjov, městem Kyjov, Přáteli Achtele a obcí Vlkoš. Start
na Masarykově nám. v Kyjově před pobočkou České spořitelny, registrace účastníků 9:00–11:00. Čtvrtou srpnovou sobotu vás zveme do Kyjova
a okolí na putování po vinařských stezkách. Připraveny jsou dvě trasy
pro cyklisty a jedna pro pěší. Na kole (43 km nebo 30 km) nebo pěšky
(15 km) budete moci objevit krásy slovácké přírody mezi vinohrady
a ochutnat místní speciality i vína přímo z rukou vinařů v tradičních vinných sklípcích. Trasa: Kyjov – Skoronice – Milotice – Vacenovice – Vracov – Bzenec – Těmice – Žeravice – Ježov – Žádovice – Kelčany – Vlkoš.
Výlet zakončíme ve Vlkoši, ve sklepní uličce Búdy, kde bude připravený
doprovodný vinařský, folklorní a gastronomický program. Zde proběhne
XIV. ročník Zarážání hory. V závěrečném losování můžete vyhrát některou z cen – třeba vína z regionu či dovolenou v certifikovaném zařízení
Cyklisté vítáni. Kontakt na pořadatele: D. Bäuchelová (tel.: 603 714 331,
dominika.bauchelova@nap.cz). Web: https://www.stezky.cz/akce/Krajem-vina-Putovani-po-vinarskych-stezkach-Ky-(2) a FFB: Putování po vinařských stezkách Kyjovska. Startovní balíček neplatí účastníci do
18 let. V ceně startovného je zahrnuta sklenička s nosičkou, ke startovnému účastník dostane startovní pas zdarma s mapou a programem.
		
startovní balíček v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

Významné akce v okolí
14.–16.8.

14.8.

15.8.

16.8.

BZENECKÁ POUŤ

(PÁ–NE) Bzenecká pouť – po celou dobu poutě bude v centru města
pořádán prodejní jarmark s občerstvením a pouťovými atrakcemi. Základní hygienická opatření: dodržování doporučení nebo případných
omezení stanovených Ministerstvem zdravotnictví popř. Krajskou hygienickou stanicí, každý nese zodpovědnost v plném důsledku, dbát zvýšené
hygieny po celou dobu účasti na všech akcích.
(PÁ) v 17:00 h Pouť s bzeneckými vinaři (představení bzeneckých vinařů
s kulturním programem pro celou rodinu v zámeckém parku). V 17:30 h
Fotbalový zápas divize mužů (TJ Slovan Bzenec – oddíl kopané). Ve 21:30 h
Letní kino (v zámeckém parku). Otevřené vinařství: Vinoflor a Bisenc.
(SO) 13:00–20:00 Vína ze zámků (mezinárodní přehlídka zámeckých vinařství
v Zámeckém vinařství Bzenec s.r.o.). V 19:00 h Zatancuj si na zámku (výuka tanců s besedou u cimbálu s SPT Bzenčan a CM Oskoruša na zámeckém nádvoří).
V 18:00 h přednáška P. Maxe Kašparů (v kostele). V 19:00 h Letní noc s kapelou
Ferrum a jejími hosty (v zámeckém amfiteátru). Otevřené vinařství: Bisenc.
(NE) v 8:00 h mše sv. (celebruje P. Peter Majda v kostele). 8:00–12:00 příležitost
ke svátosti smíření (v kostele). V 9:30 h průvod krojovaných od zámku ke kostelu. V 10:30 h hlavní mše sv. (celebruje P. Max Kašparů v kostele). V 16:00 h
Loutkové představení v divadélku na zámku (Loutkové divadlo Kašpárek).

Výstavy:
▶ (PÁ) 15:00–19:00, (SO) 9:00–19:00, (NE) 9:00–17:00 Filip Radosta – autorská výstava fotografií v Kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána.
▶ (PÁ) 15:00–18:00, (SO) 9:00–18:00, (NE) 9:00–17:00 Ukryto v depozitáři – výstava
běžně neprezentovaných předmětů ze sbírek Expozice města Bzence a ohlédnutí za
historií sbírkotvorné činnosti v městě Bzenci.

HISTOKOLA MĚSTA ŽDÁNICE,
MARIÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI MĚSTA ŽDÁNIC

15.8.

(SO) v 17:00 h Histokola města Ždánice – XVII. ročník setkání milovníků historických kol v zámeckém parku ve Ždánicích. Občerstvení zajištěno,
losování o hodnotné ceny. Program: v 7:30 h registrace; v 8:45 h vystoupení
mažoretek Dejna (slavnostní zahájení); v 9:15 h soutěžní jízdy dle kategorií
(plášťová kola ženy + dívky, plášťová kola muži + chlapci, vysoká kola a kuriozity); v 10:30 h vystoupení mažoretek Dejna a Biketrialu Kyjov; v 10:45 h
vyhlášení výsledků Jízdy elegance; v 11:00 h jízda zručnosti dětí; v 11:45 h čas
na oběd, reprodukovaná hudba; ve 13:00 h Karel Gott revival; ve 14:00 h pohodová jízda cyklistů; ve 14:30 h mažoretky Dejna; ve 14:45 h N-yoj! Taneční skupina; v 15:00 h Jožka Černý – recitál; v 15:30 h N-yoj! Taneční skupina;
v 16:00 h losování cen; v 16:15 h Piknik Country Michal Tučný revival; v 19:00 h
večerní zábava s MiraBand.
vstupné po celý den: dospělý 20 Kč
16.8.
(NE) v 19:00 h Mariánské poutní slavnosti – v 10:00 h dopolední program
v zámeckém parku (vystoupení mažoretek Angels, závody dětí a mládeže
na kolech, šlapadla, atrakce pro děti); v 10:45 h poutní mše svatá ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Ždánicích; ve 13:15 h vystoupení mažoretek Angels v zámeckém parku; ve 13:30 h dětská cimbálová muzika ZUŠ
Kyjov; ve 14:00 h pohádková diskotéka se soutěžemi pro děti a dětské vlasové studio; v 16:15 h pohádka v podání členů folklorního souboru Chasa ze
Ždánic: Mrazík. Občerstvení zajištěno, dětské atrakce zdarma.
Po oba dny v zámeckém parku:
▶ šlapadla, vystoupení mažoretek, návštěva muzea a výstavy obrazů z Holíče ve vile,
reprodukovaná hudba, občerstvení, skákací hrad, malování na obličej a vlasové
studio pro děti zdarma, jarmark (prodej řemeslných výrobků).

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

5.8.

8.8.

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

(ST) 7:00–15:00 Letní farmářské trhy s regionálními produkty – před
KD a na městské tržnici. 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
(SO) v 17:00 h Erik Veverka: LlaEriCc – koncert finalisty celorepublikové soutěže Folkový kvítek 2018 Erika Veverky ze Skoronic před kyjovskou radnicí.				
vstup volný

27.8.

(ČT) v 17:00 h Návrat z Kyjova – koncert oblíbené kyjovské folkové kapely před radnicí.				
vstup volný

Kino Panorama
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:
1.8.
(SO) v 17:30 h Démon zatracení USA/titulky.................................. 120 Kč
2.8.
(NE) v 17:30 h Vzhůru za sny Dánsko...........................120 Kč/RV 432 Kč
5.8.
(ST) v 17:30 h V síti 18+ ČR................................................................ 100 Kč
6.,15.,19.8. (ČT,SO,ST) v 17:30 h Trollové: Světové turné USA *2D
..............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
7.8.
(PÁ) v 17:30 h Trollové: Světové turné USA *3D........140 Kč/RV 504 Kč
8.8.
(SO) v 17:30 h Ava: Bez soucitu USA/titulky................................... 120 Kč
9.8.
(NE) v 17:30 h 3Bobule ČR................................................................. 120 Kč
12.8.
(ST) v 17:30 h Krycí jméno Lev Francie/titulky............................... 120 Kč
13.8.
(ČT) v 17:30 h Scoob! USA..............................................120 Kč/RV 432 Kč
14.,16.,26.8.(PÁ,NE,ST) v 17:30 h Tenet USA/VB/titulky.................................... 140 Kč
14.8.
(PÁ) ve 20:00 h Casting na lásku ČR................................................. 120 Kč
20.8.
(ČT) v 17:30 h Mulan USA *3D.......................................................... 140 Kč
21.8.
(PÁ) v 17:30 h Šarlatán ČR/SR/Irsko/Polsko.................................... 130 Kč
22.8.
(SO) v 17:30 h Hurá do džungle Mauricius..................120 Kč/RV 432 Kč
23.8.
(NE) v 17:30 h Mulan USA *2D.......................................................... 120 Kč
27.,29.8. (ČT,SO) v 17:30 h Štěstí je krásná věc ČR......................................... 130 Kč
28.8.
(PÁ) v 17:30 h Noví mutanti USA...................................................... 130 Kč
30.8.
(NE) v 17:30 h Křupaví mazlíčci USA/Španělsko........120 Kč/RV 432 Kč
Letní kino:
1.8.
(SO) ve 21:00 h Scoob! USA............................................120 Kč/RV 432 Kč
2.,19.8.
(NE) ve 21:00 h, (ST) ve 20:30 h 3Bobule ČR................................... 120 Kč
5.8.
(ST) ve 21:00 h Chlap na střídačku ČR............................................. 110 Kč
6.8.
(ČT) ve 21:00 h Ava: Bez soucitu USA/titulky................................. 120 Kč
7.8.
(PÁ) ve 21:00 h Bourák ČR.................................................................. 100 Kč
8.,26.8.
(SO) ve 21:00 h, (ST) ve 20:30 h Trollové: Světové turné USA
..............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
9.8.
(NE) ve 21:00 h Případ mrtvého nebožtíka ČR............................... 100 Kč
12.8.
(ST) ve 20:30 h Vzpomínky na Itálii VB/Itálie/titulky.................... 120 Kč
13.,22.8. (ČT,SO) ve 20:30 h Tenet USA/VB/titulky........................................ 140 Kč
15.,27.8. (SO,ČT) ve 20:30 h Casting na lásku ČR........................................... 120 Kč
20.,23.8. (ČT,NE) ve 20:30 h Šarlatán ČR/SR/Irsko/Polsko............................ 130 Kč
21.8.
(PÁ) ve 20:30 h Mulan USA/titulky.................................................... 120 Kč
28.,30.8. (PÁ,NE) ve 20:30 h Štěstí je krásná věc ČR....................................... 130 Kč
29.8.
(SO) v 20:30 h Noví mutanti USA/titulky......................................... 130 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.

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

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.
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.

Swing Family z.s.

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

od 10.6.

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

(ST) Karel Hlavica: Obrazem proti koroně – výstavu obrazů pořádá
MKS Kyjov ve spolupráci s Čajovnou & Galerií. Olejomalby talentovaného amatéra a Kyjovjáka. Výstava potrvá celé prázdniny.

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

23.8.

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

(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku, Výstava „Jan
Staša a Ždánka“ – 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

▶ Otevřena nová stálá expozice Museum pictum – etnografie, historie, archeologie,
příroda.
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
do 22.11. (NE) Výstava „Svět kostiček“

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

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

▶ Pivo měsíce srpna: Letní – American Blonde Ale, světlé plné pivo 11% (svrchně kvašené)
▶ Pivovarské kulinářské speciality na srpen: Grilování masa i ovoce, letní smoothies
▶ každé (PO) v srpnu 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 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.
19.8.
(ST) ve 13:00 h Ochutnávka tradičního pokrmu naší oblasti – laty plněné povidly a mákem.
Připravujeme na září:
21.–27.9. (PO–NE) Ochutnávka burčáku

Slovácká galerie vín
(vinárna pod kyjovskou radnicí)
Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 518 307 733, 775 700 108
www.SlovackaGalerieVin.cz

▶ Degustace vybraných vzorků lahvových vín z různých vinařství Slovácké podoblasti.
Ochutnávka jakéhokoli lahvového vína z vinařství Václava Šalši z Kyjova. K vínu k dispozici široký sortiment ručně vyráběných čerstvých sýrů, uzeninových specialit a slaného
pečiva. Denně čerstvé u nás ručně dělané tradiční bramborové laty s mákem a povidly.
▶ Otevírací doba: (PO–ČT) 11:00–21:00, (PÁ) 11:00–22:00, (SO) 13:00–22:00,
(NE) 13:00–18:00.
28.8.
(PÁ) 19:00–22:00 Veřejná degustace vín: „Archivní vína“ – tradiční degustaci vína pro veřejnost. Chutnat budeme vína ročníků 2016 a starší. Využijte
jedinečné příležitosti ochutnat vína, která mnozí vinaři skladují již jen po
několika málo kusech a která již brzy nebudou k dostání. vstupné 250 Kč

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

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

Probíhající výstava:
▶ Výstava fotografií, které se nevešly – architektonická mapa města Kyjova.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
swing.family@seznam.cz

7.8.

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

(PÁ) 19:30–23:00 Swingová tančírna s kapelou „SwingHouse“ – akce
projektu „Swing v Kyjově“ na náměstí Hrdinů v Kyjově (před gymnáziem).
Parta výborných brněnských muzikantů, která v době koronakrize každý
večer živě přenášela hraní ze svého obýváku, vyrazila na jedinečné turné
SwingHouse Jumps on the Road! V průběhu večera nás lektorka brněnské
swingové školy Swing Wings Janča Měchurová naučí krátkou choreografii,
kterou se během turné budou učit swingaři po celé republice. Nenechte
si ujít příležitost stát se součástí swingové rodiny! Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za finanční podpory města Kyjova.
vstupné 100 Kč

Centrum sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova
Palackého 67, 697 01 Kyjov
socialni@css-kyjov.cz

tel.: 518 389 473, 604 878 158
www.css-kyjov.cz

▶ Každé druhé (PO) a poslední (NE) v měsíci ve 14:00 h Centrum sociálních služeb
Kyjov a město Kyjov zve seniory do nově vznikajícího Klubu seniorů v jídelně Domu
s pečovatelskou službou v Kyjově.
Pro aktivní seniory (více informací na tel.: 604 878 158):
vstupné zdarma
10.8.
(PO) ve 14:00 h Voňavo a čisto aneb Výroba ručně vyráběných mýdel
(ČT) ve 14:00 h Vzdělávací a osvětová beseda „Bezpečně doma i na ulici“
20.8.
30.8.
(NE) ve 14:00 h Trénink paměti a deskohraní pro seniory

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: Porozumění
6.8.
(ČT) ve 14:00 h Malování na kameny
13.8.
(ČT) ve 14:00 h Putování Žarošice – Zdravá Voda
27.8.
(ČT) ve 14:00 h Opékání špekáčků

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
21.8.
(PÁ) ve 14:00 h Bowling Vracov – letní společné setkání.

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
info@fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

▶ Posláním denního stacionáře je pomáhat lidem s duševním onemocněním dosáhnout
či udržet dobrou kvalitu života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře.
Nácvik relaxace pro pečující o lidi s duševním onemocněním:
▶ Kontakt: Mgr. Radka Galanová, tel.: 602 699 146.
▶ Každou (ST) 16:00–16:30 v Kyjově
▶ Každý (PÁ) 16:00–16:30 v Hodoníně
Aktivizační program pro klienty denního stacionáře:
12.8.
(ST) 9:30–12:00 Grilování letních specialit na dvorku
18.8.
(ÚT) 9:30–11:30 Výlet na Kameňák
19.8.
(ST) 9:30–11:30 Výlet na poutní místo Žarošice
Akce pro rodinné pečující:
17.8.
(PO) v 16:00 h Setkání svépomocné skupiny – nabízíme vám bezpečné
místo, kde můžete sdílet nelehké zkušenosti z vašeho života s člověkem
postiženým demencí. Prosíme o potvrzení účasti na tel.: 728 648 376.

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

25.–30.8.

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

(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

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

www.radovanky8.webnode.cz

Příměstský tábor:
▶ ČSOP Kyjov a Lesní MŠ Radovánky pořádají v areálu Boršovských luk.
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

17.–21.8.
5.9.

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

(PO–PÁ) Příměstský tábor: 4. turnus – v Kostelci
cena 800 Kč
(SO) v 16:00 h Já su skaut: 4 kapitoly kyjovského skautingu – promítání
filmového dokumentu v Klubu Nětčice. Dokument se pokouší do necelé
hodiny stopáže vměstnat stoletou historii skautského střediska Kyjov. Od
jeho počátků, přes veškerá úskalí, kterým museli skauti během své historie čelit, až po dnešek, kdy se současná generace skautů snaží navázat
na tradiční skautské hodnoty a aplikovat je ve výchově dětí v moderní
společnosti 21. století. Film přináší svědectví pamětníků, ale i nové pohledy současných činovníků a jejich vize pro budoucnost skautingu. To
vše na pozadí množství archivního, ale i čerstvého materiálu, který tvůrčí
tým sbíral během roku 2019, kdy kyjovští skauti oslavili 100 let od svého
založení.				
vstupné dobrovolné

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kmk.wbs.cz

▶ Hlavní program (ÚT,ČT,PÁ) 9:30–11:30 v srpnu nebude.
▶ Prostory KMK budou otevřeny po předchozí tel. domluvě.

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

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 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.
Srpnové akce:
13.8.
(ČT) v 16:45 h Fatimský den – ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
16.8.
(NE) v 7:30 a v 9:00 h mše sv. a v 10:30 h slavnostní Mariánská mše svatá – tradiční průvody se sochami Panny Marie budou vycházet: v 8:45 h od
kaple ze Sobůlek, v 9:15 h od kapličky v Nětčicích, v 9:30 h od Restaurace
– Penzionu SOU Kyjov v Boršově.
17.8.
(PO) v 17:00 h Mše svatá v kapli sv. Rocha – na kopci směr Vlkoš.
30.8.
(NE) při všech mších svatých bude žehnání aktovek dětí i studentů.
30.8.
(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 plakátech nebo webu.

