irena.kyjov@seznam.cz

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

5.9.

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

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

▶ Každé (ÚT,ČT) 9:30–11:30 hlavní program – mimo tuto dobu jen po tel. domluvě.
1.9.
(ÚT) 9:30–11:30 Modelujeme z plastelíny
3.9.
(ČT) 9:30–11:30 Hrajeme si
8.9.
(ÚT) 9:30–11:30 Hrajeme si v parku
10.9.
(ČT) 9:30–11:30 Malování na trička
15.9.
(ÚT) 9:30–11:30 Malujeme ovocem
17.9.
(ČT) 9:30–11:30 Hrajeme si
22.9.
(ÚT) 9:30–11:30 Zvířátka z kaštanů
24.9.
(ČT) 9:30–11:30 Hrajeme si
29.9.
(ÚT) 9:30–11:30 Prostě hraní

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

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

▶ Každé (PO) 10:00–12:00 „Modlitby matek“ – setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad Biblí.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně prožívat své
stáří, tak přijďte mezi nás do prostor fary.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy
pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

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 h a v 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 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h gymnazijní kaple, (ST) v 17:00 h mše svatá pro děti, (ČT,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.
Zářijové akce:
13.9.
(NE) v 16:45 h Fatimský den – ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
od 14.9.
(PO) Výuka náboženství v ZŠ v Kyjově – dle rozpisů jednotlivých ročníků.
16.9.
(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.
28.9.
(PO) Slavnost sv. Václava – v 6:45 h a v 18:30 h mše svaté.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

mirostas@seznam.cz

1.9.
8.9.

(ÚT) Moravský Písek – Bzenec (7,3 km)
v 8:35 h, vlak. nádraží
(ÚT) Jedovnice – Rudice – Křtiny (9 km)
v 7:28 h vlak Brno hl. n.,
v 8:53 h vlak Brno Židenice, v 9:09 h bus Jedovnice, Újezd
15.9.
(ÚT) Čejkovice – Vrbice – Kobylí (8 km)
v 9:36 h bus Čejč náměstí,
					
v 10:07 h bus Čejkovice
22.9.
(ÚT) Velká nad Veličkou – Kuželov (5,3 km)
				
v 8:35 h, vlak. nádraží (přes Veselí n. M.)
29.9.
(ÚT) Lovčice, Na Kopci – Vlčí Jáma – Bukovany (5,3 km)
v 9:11 h, bus

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

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 (PO–PÁ) 11:00–17:00, (SO–NE) 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) 14:00–18:30 –
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.
▶ Přijďte si zahrát novou zábavnou hru pro rodiny s dětmi „Mlynaříček“.
▶ Otevřené sklepení – prohlídka zdarma bez průvodce expozicí vinařství Rotunda a sklepa.
Připravujeme:
23.–25.10. (PÁ–NE) Zvěřinové hody

26.–27.9.

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

www.obec-kostelec.cz

(SO–NE) Tradiční svatováclavský hody – pořádá obec Kostelec a kostelecká chasa. (SO) v 16:00 h krojovaný průvod pro povolení hodů s žebříkovými
kluky a pro věnec, ve 20:00 h hodová zábava s DH Žadovjáci. (NE) v 15:00 h
krojovaný průvod na faru a pro káčera, ve 20:00 h hodová zábava s DH Žadovjáci.

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

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

tel.: 731 178 483
www.vesklepe.cz

▶ 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.

5.9.

11.–13.9.

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

19.–20.9.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(SO–NE) 13:00–17:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – najdete nás, ale hlavně spoustu sukulentů, v Lovčicích 159. V Lovčicích odbočte za kostel a pak
stále rovně k lesu a domečku s velkým skleníkem. Tam na vás čeká asi 500
výstavních exponátů, ale také spousta sukulentních kytiček na prodej, k tomu
keramika pro sukulenty dělaná a případně i literatura „jak na to“. vstup je volný

Mikroregion Nový Dvůr
Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

19.9.
20.9.

(SO) 11:00–20:00 Burčákové putování po sklepních uličkách Mikroregionu Nový Dvůr – opět budete vítáni ve Vlkoši, Skoronicích, Miloticích a Vacenovicích.
(NE) v 10:00 h Trh místních produktů – na nádvoří zámku Milotice. Laty,
víno, povidla, sádlo, med,… Dětské kočovné divadlo z Kyjova, cimbálky, dílničky pro děti.				
vstupné 20 Kč

Vinařský spolek Skoronice
Skoronice 47, 696 41 Skoronice
ales.rajsigl@seznam.cz

5.9.

tel.: 605 206 541
www.skoronice.cz/vinarsky-spolek-skoronice-o-s

(SO) ve 20:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – pořádá Vinařský
spolek Skoronice v přírodním areálu „Lúky“ ve Skoronicích. Přijďte ochutnat
první burčák místních vinařů a užít si příjemný večer.

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

do 29.11.

3.9.–4.10.

podatelna@sardice.cz

(SO) Zpívání sborů, 20 let od založení mužského sboru v Šardicích – pořádá Mužský sbor v areálu za starou školou, připraven kulturní program.
(PÁ–NE) Burza dětského oblečení – pořádá Klub maminek Šardice v Obecní hale U Orla. (PÁ) 14:00–17:30 příjem zboží, (SO) 8:00–17:00 prodej,
(NE) 9:00–13:00 prodej a 17:00–18:30 výdej zboží.

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

5.9.

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

(NE) Výstava „Poslední dny hákového kříže“ 1945 na území Mikroregionu Nový Dvůr – otevřena dle otevíracích hodin Památníku Internačního
tábora Svatobořice.
(ČT–NE) Výstava fotografa Josefa Hasíka – pořádá Obecní kulturní dům
ve Svatobořicích-Mistříně. Vernisáž výstavy proběhne 3.9. (ST) v 18:00 h.
V kulturním programu vystoupí Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany,
vedoucí pan učitel Pavel Varmuža. Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–15:00. Pro
skupiny mimo termín otvírací doby lze domluvit na tel.: 777 948 493.
(NE) Rozhýbejme prsa – benefiční běh za zdravá prsa. Registrace od 14:00 h,
start v 15:00 h Spartak Svatobořice.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) v 15:00 h Velká cesta pohádkovým lesem – Elza, Pepek námořník, Krakonoš, Popelka a další spousta pohádkových bytostí nebudou chybět v areálu
Březíčko. Tak se přijďte pobavit a hlavně plnit spoustu úkolů.

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

tel.: 778 499 946
www.novy-dvur.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

Městský kulturní klub Vracov

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

13.9.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(PO) v 19:00 h Lucie Bílá s klavírem Petra Maláska – koncert v KD Bzenec,
který se měl konat 22.3. (NE).

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

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

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

Kostelec

tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)

Vinařství SPIELBERG Archlebov
do 30.9.

28.9.

tel.: 518 614 526, 777 537 040

Otevírací doba: (ÚT, PÁ) 8:00–11:45, 13:00–16:30.
www.zahradkarikyjov.cz
od 21.8.
(ÚT,PÁ) 11:00–17:00 Moštování jablek – v moštárně v Nětčicích na ul. Luční
2594/3 v Kyjově u pálenice. Moštuje p. Antonín Šlampa (tel.: 723 656 230).
Ovoce musí být čisté, nenahnilé a výlisky si zákazníci vezmou zpět!
od 22.8.
(SO) Zápis, přihlášky a pořadí na pálení – na ulici Luční 2594/3 v Nětčicích (areál pálenice Kyjov). Přihlášky na tel.: 724 224 958 nebo na e-mailu:
palenicekyjov@seznam.cz.
18.–20.9. (PÁ) 9:00–18:00, (SO) 10:00–18:00, (NE) 9:00–15:00 Výstava ovoce, zeleniny
a květin – v malém sále KD. Na výstavě bude poskytnuto odborné poradenství.
Akce se koná za finanční podpory Města Kyjova. Sběr vzorků proběhne 15.9.
(ÚT) 8:00–16:30, 16.9. (ST) 8:00–17:00, 17.9. (ČT) 8:00–11:30 v kanceláři ČZS.

Archlebov 406, 696 33 Archlebov
marketing@spielberg.cz

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

(SO) v 15:00 h XVII. ročník Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury,
regionu jižního Kyjovska – pořádá Obecní kulturní dům, ZŠ a MŠ, obec
Svatobořice-Mistřín v KD. Hudební doprovod: Varmužova cimbálová muzika s primášem Pavlem Varmužou. V programu vystoupí zpěváčci z jižního
Kyjovska a Marie Hajná (cimbál). Součástí bude také prezentace kroužku „Lidové ornamenty ŠIKULKY“.
27.9.
(NE) ve 14:00 h Zarážání hory a vinobraní – v parku pod kostelem. Ve zvykoslovném pásmu se vám představí místní národopisné soubory a sbory, které doprovodí Varmužova cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno.
Připravujeme:
od 6.10.
(každé ÚT) v 19:00 h Taneční kurz pro začátečníky – taneční standardní
a latinsko-americké tance pro dospělé v KD. Taneční mistr Libor Brožík.
Přihlášky: Kancelář KD denně 7:00–15:30, tel.: 778 454 438, 777 948 493
a e-mail: kd@svatoborice-mistrin.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

19.9.

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

3.9.

(ČT) v 15:00 h Raketová výzva – v sále hvězdárny. Sestrojte si a odpalte si
svou vlastní raketu pod vedením odborníků. Vstupenkou je dvoulitrová láhev od Kofoly.				
vstup volný
3.9.
(ČT) v 19:00 h Přednáška Apollo: Velké plány, skromná realita – přednáškou provede Ing. Tomáš Přibyl.
4.,11.,18.,25.9.(PÁ) v 15:00 h, v 17:00 h, v 18:30 h a ve 20:00 h Astropořady – pozorování
Slunce, pohádka O králi Marťasovi, pořad Vidím, vidíš, vidíme, pozorování
hvězdné oblohy.
12.,26.9.
(SO) v 15:00 h, v 17:00 h, v 18:30 h a ve 20:00 h Astropořady – pozorování
Slunce, pohádka O králi Marťasovi, pořad Vidím, vidíš, vidíme, pozorování
hvězdné oblohy.
24.9.
(ČT) v 18:00 h Přednáška New Horizons, Pluto a Ultima Thule – přednáškou provede Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

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: září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (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:
9.8.–30.10. (NE–PÁ) „Kouzelný svět loutek, kulis a intarzie“ – výběr z díla bítešského
řezbáře Soběslava Losose (1925–2017). Jedná se o soukromou sbírku dřevěných loutek, kulis, dřevořezeb a intarzovaných obrazů. Součástí jsou tvořivé
dílničky pro děti.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

KAM V KYJOVĚ

PŘIPRAVUJEME:

2.10.
2.10.
6.10.
8.10.

(PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
vstup volný
(PÁ) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – původní termín 16.4. (ČT)
vyprodáno
(ÚT) DH STŘÍBRŇANKA
vstupné 180 Kč
(ČT) MINDGAME: LÍBEZNÉ VYHLÍDKY (divadlo pro dospělé)
Drama z prostředí psychiatrické léčebny pro sériové vrahy. Divadelní
„koncert“ pro tři herce, kde herecky vyniká zejména Miroslav Etzler.
Tato divadelní hra zaujme natolik, že přestanete dýchat. První
polovina představení pozvolna diváky vtahuje do děje, stupňující se
napětí, černý humor. Divák začíná tušit, že něco není v pořádku. Ve
druhé půlce představení spěje hra k nečekanému a šokujícímu konci.
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová.
vstupné 330 Kč
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.
vstupné do 10.9. (ČT) 150 Kč, poté 200 Kč, zlevněné 100 Kč
14.10. (ST) ÚSMĚVY URŠULY KLUKOVÉ S PÍSNIČKAMI ŠTROSSE
Setkání s oblíbenou herečkou Uršulou Klukovou, proložené
písničkami Pepy Štrosse.
vstupné 220 Kč
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.
vstupné 195 Kč
26.10. (PO) VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY (koncert)
vstupné 490 Kč
3.11. (ÚT) MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
vstupné 180 Kč
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)
Hrají: D. Homolová, M. Steinmasslová, A. Krejčíková
a Jakub Zindulka.
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.

a okolí

ZÁŘÍ 2020

Měsíčník
společenského dění

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

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! vstup zdarma
13.9.
(NE) v 17:00 h „Setkání při písničce: tradičně aj netradičně“ – účinkují: ŽS Tetky z Kyjova, MS z Kyjova, ŽS ze Ždánic, MS ze Želetic, TS
Pajtáši, Pavel Růžička se svými dětmi, Jiří Petrů s dcerami Bohdanou
a Janou. Doprovází: CM P. Růžičky, host: skupina Začalovec, zvuk: Kamil
Macuch.

Významné akce v Kyjově
12.9.

19.9.

19.9.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 – říjen 2020 je 14.9. (PO).
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov
A

tel.: 602 306 613

(PO) Kurzy jógy – (PO) 18:00–19:30 začátečníci, mírně pokročilí;
(ÚT) 16:30–18:00 začátečníci; (ÚT) 18:15–19:45 mírně pokročilí, pokročilí;
(ST) 10:00–11:30 senioři.

Bzenec

M

Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov

od 14.9.

Odbor KČT Kyjovsko

Z
D
A
R

Jóga v denním životě v Kyjově

26.9.

28.9.

KYJOV: MĚSTO VÁLEČNÝCH HRDINŮ 2020

(SO) v 16:00 h Kyjov: Město válečných hrdinů 2020 – na Masarykově nám.
Již tradiční vojensko-historická bojová ukázka k uctění 75. výročí ukončení
2. světové války. Od 11:00 h přístupná vojenská ležení. Za podpory Ministerstva obrany a města Kyjova pořádá Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s. ve spolupráci s MKS Kyjov.
vstup volný

ZAŽÍT KYJOV JINAK

(SO) 10:00–24:00 Zažít Kyjov jinak – sousedská slavnost pro celou
rodinu se bude v tomto roce konat zejména v Nětčicích a v městském
parku. Můžete se těšit na bohatý program pro děti, sportovní aktivity,
tanec, umisťovací výstavu koček, stánky s lokálními produkty, odpolední
program s místními kapelami v Klubu Nětčice a mnohé další. Pro více
informací sledujte náš FB. V případě zájmu festival spoluvytvořit nás neváhejte kontaktovat (zazitkyjovjinak@email.cz).
(SO) Městská knihovna: v 10:00 h Loutkové divadlo Vnouče manželů
Bílých; dopolední výtvarné dílny pro děti; prodej šperků; ukázka činnosti
klubu filatelistů; umísťovací výstava koček.

MISTROVSTVÍ ČR V BIKETRIALU

(SO) Mistrovství ČR v Biketrialu – závod se koná v trialparku (bývalá
střelnice „v Polámaných“). Start v 10:00 h, předpokládaný konec závodu cca v 15:00 h. V 10:00 h elitní kategorie + junior + senior + feminy,
v 11:30 h hobby kategorie. Malé občerstvení v místě, koná se za každého
počasí.					
vstup zdarma

XII. SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ V ŠACHU

(PO) v 9:00 h XII. Svatováclavský turnaj v šachu – přebor historického
okresu Kyjov v šachu ve foyer estrádního sálu KD. Prezence od 8:30 h.
Přihlášky do 25.9. (PÁ) e-mailem na sachykyjov@seznam.cz. Bude se
hrát 7 kol s tempem 2 x 20 minut na partii. Turnaj je vhodný pro šachisty
všech věkových kategorií a určen pro registrované i neregistrované hráče.
Počet účastníků bude limitován a hrát se bude za dodržení platných hygienických opatření. Soutěže se účastní pouze předem přihlášení hráči,
registrace na místě nebude možná. Více na www.sachykyjov.sweb.cz.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Významné akce v okolí
18.–19.9.

BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ

(PÁ–SO) XXVIII. ročník Bzeneckého krojovaného vinobraní – přijďte za
odpočinkem, zábavou a vínem. Základní hygienická opatření: dodržování
doporučení nebo případných omezení stanovených Ministerstvem zdravotnictví popř. Krajskou hygienickou stanicí: každý nese zodpovědnost v plném
důsledku; dbaní zvýšené hygieny po celou dobu účasti na všech akcích.
18.9.
(PÁ) Nám. Svobody: ochutnávka vín, burčáků, občerstvení, jarmark, zábavné
atrakce, v 17:30 h učitelé a žáci ZUŠ L. Ligase, historický šerm Memento mori,
The People, Schelinger revival. Zámecké nádvoří: v 18:00 h SPT Bzenčan
a hosté. Zábava u cimbálu s CM Oskoruša.
19.9.
(SO) Nám. Svobody: ochutnávka vín, burčáků, občerstvení, jarmark, zábavné
atrakce. V 9:30 h dopolední program (žáci ZUŠ Bzenec a dětské folklorní soubory); ve 14:00 h slavnostní krojovaný průvod (u ulice Olšovské na nám. Svobody);
v 15:00 h hlavní program (vystoupení folklorních souborů a pěveckých sborů).
Doprovodný program:
18.–20.9.
(PÁ) 14:00–17:00, (SO) 9:00–15:30, (NE) 9:00–15:30 Filip Radosta – autorská
výstava fotografií v Kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána.
18.–20.9.
(PÁ) 14:00–18:00, (SO) 9:00–18:00, (NE) 9:00–17:00 Ukryto v depozitáři –
Expozice města Bzence.
▶ Židovská obřadní síň: Výstava akademického sochaře Jiřího Fuchse; prohlídka areálu
židovského hřbitova.
Nabídka bzeneckých vinařů:
18.9.
(PÁ) Vinum Moravicum a.s. – ochutnávka burčáků a ročníkových vín, prohlídka historických sklepů s výkladem, posezení ve sklepě i party stanu, občerstvení; v 18:00 h CM Prameň.
19.9.
(SO) Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. (Rulandobraní & Rýňákobraní); Chateau Bzenec, Podhájí (řízená degustace, 9:30–16:30 kyvadlová doprava s odjezdem z nám.).
Divadélko v areálu zámku
20.9.
(NE) v 16:00 h Loutkové divadlo Kašpárek Bzenec.

VŘESOVSKÝ VÝŠLAP „ZA KRÁSAMI PODZIMU“

26.9.

(SO) 8:00–17:00 Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – 19. ročník
pořádá KČT, odbor Vřesovice. Start i cíl bude tradičně v hostinci U Sirotků
ve Vřesovicích. Účastníci si mohou vybrat trasy 8, 12, 17 km pro pěší a 30
km pro cykloturisty. Každý účastník bude odměněn pamětním diplomem
a dárkem. Nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník a také nejpočetnější
rodina si odnesou hodnotné ceny. Podrobnější informace: tel.: 739 204 309,
www.kct-vresovice.webnode.cz.

Připravujeme
2.–4.10.

12.10.

FILMOVÝ FESTIVAL KYJOGRAF

(PÁ–NE) Druhý ročník filmového festivalu Kyjograf – stejně jako v loňském roce se můžete těšit na to nejzajímavější ze současné české kinematografie, besedy s hosty, přednášky a živé kino s kinokavárnou. Sobotní koncerty nabídnou slovenskou Katarzii a tuzemskou legendu WWW Neurobeat.
Nabídneme také spoustu novinek, např. filmovou dílnu pro seniory a osoby
s mentálním postižením, projekce pro školy a mnohé další. Více informací na:
www.kyjograf.cz a FB. Festivalovou akreditaci, vstupenky na jednotlivá představení a koncerty si můžete zakoupit online přes www.ticketportal.cz, v pokladně KD nebo v Informačním centru města Kyjova.

CONCENTUS MORAVIAE V KYJOVĚ

(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). Vstupné v předprodeji v IC Kyjov nebo
online www.ticketportal.cz.

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

4.9.

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

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Tradiční
nabídka rozšířena o výrobce a řemeslníky nabízející produkty s regionální
značkou kvality. Poslední farmářské trhy 2020 se uskuteční 2.10. (PÁ).
					
vstup volný

10.9.

(ČT) v 15:00 h Beáta Rajská: Workshop pro radost – staň se módní návrhářkou nebo modelkou, potkej se s věhlasnou módní návrhářkou Beatou
Rajskou. Workshop pro děti s maminkami a babičkami proběhne před kyjovskou radnicí. Děti si vyzkouší kresbu modelů, aranžování na figurínách
i chůzi po červeném koberci.			
vstup volný
10.9.
(ČT) v 17:30 h a ve 20:00 h DH Žadovjáci – v divadelním sále KD. Nový
termín konání (původní termín 7.4.). V samém centru kyjovského Dolňácka,
v Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly nástroje muziky s názvem Žadovjáci. Brzy se zařadila mezi přední amatérské dechové orchestry a její kvality
byly zúročeny vítězstvím v celostátní soutěži Zlatá křídlovka v r. 1978. Současným kapelníkem a uměleckým vedoucím je Ladislav Svoboda. Koncert bude
jubilejní, v tomto roce totiž slaví kapela Žadovjáci 65. výročí, zpěvák kapely
Miroslav Surka 80 let a kapelník Ladislav Svoboda 70 let.
vstupné 180 Kč
11.9.
(PÁ) ve 20:00 h Filmové melodie pod širým nebem – Piráti z Karibiku, Star
Wars, Morricone a další na letním kině. Co jste ještě nezažili? Když vám síla
sedmdesátky hudebníků servíruje ty nejznámější filmové soundtracky pod
širým nebem. A k tomu videoprojekce. To všechno jsou emoce, které zasáhnou všechny generace. Nenechejte si ujít tento jedinečný hudební zážitek se
zlínskou filharmonií. Předprodej v pokladně KD, v Informačním centru města Kyjova a online na www.ticketportal.cz.
vstupné do 31.8. (PO) 490 Kč, od 1.9. (ÚT) 590 Kč a na místě 690 Kč
15.9.
(ÚT) v 19:00 h DH Skoroňáci – v divadelním sále KD. Ze Skoronic pochází
i jedna z nejstarších DH – slovácká krojovaná dechová kapela Skoroňáci ze
Skoronic u Kyjova, která byla založená již v roce 1918. Největšího úspěchu
kapela dosáhla v roce 1981, kdy se v Českých Budějovicích stala vítěznou
kapelou národní soutěže „Zlatá křídlovka“. Dechová kapela Skoroňáci hraje
repertoár, který tvoří skladby místních i krajových autorů. vstupné 180 Kč
20.9.
(NE) v 15:00 h Vyletěla holubička – XXX. ročník soutěže dětských zpěváků
v divadelním sále KD. Zazpívají děti reprezentující region Severního Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem Vašulkou.
					
vstupné 50 Kč
24.9.
(ČT) v 18:00 h Jirka Kolbaba: Velký okruh jihem Afriky – v divadelním sále
KD. Nový termín konání (původní termín 28.4.). Vyprodáno. vstupné 190 Kč
29.9.
(ÚT) v 18:00 h Boršovbyl: Ohlédnutí za největší ekologickou havárií v historii Kyjova – beseda s pamětníky v kině Panorama.
29.9.
(ÚT) v 19:00 h Apollon Quartet – v divadelním sále KD. Nový termín konání (původní termín 17.3.). Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné
české kvartetní školy. vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti 50 Kč
Připravujeme:
od 1.10.
(ČT) Kurz tance pro studenty a učně začátečníky – kurz obsahuje 13 lekcí
po dvou vyučovacích hodinách, ukončení v lednu 2021. Na 1. lekci nutný
společenský oděv.				
kurzovné 990 Kč
2.10.
(PÁ) Štístko a Poupěnka – původní termín 16.4. (ČT). Vyprodáno.
6.10.
(ÚT) DH Stříbrňanka
8.10.
(ČT) Mindgame: Líbezní vyhlídky – divadlo pro dospělé. Hrají: Miroslav
Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová.
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 – již v předprodeji.
(ČT) Travesti skupina Screamers: Poslední zvonění – původní termín 20.5. (ST).
15.10.
21.10.
(ST) DH Valaška
23.10.
(PÁ) Kouzelná školky: Michalovi mazlíčci – původní termín 24.4. (PÁ).
26.10.
(PO) Václav Neckář & Bacily – koncert je v předprodeji v IC Kyjov.
19.11.
(ČT) Kollárovci – původní termín 12.3. (ČT). Vyprodáno.
1.12.
(ÚT) DH Mistříňanka Antonína Pavluše
6.12.
(NE) Obušku, z pytle ven! (pro děti i dospělé) – původní termín 21.3. (SO).
9.12.
(ST) Vzhůru dolů – původní termín 2.4. (ČT).
▶ 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.

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

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.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Vzhledem k současné situaci Covid-19 ve světě může dojít k posunu některých plánovaných premiér filmů a tím pádem ke zrušení projekcí a náhradnímu programu. Proto prosím sledujte webové stránky nebo facebookový a instagramový profil kina, kde je program
stále aktuální.
2.9.
(ST) v 19:00 h Jeskyně Thajsko/Irsko/titulky......................... 110 Kč/ČFK 90 Kč
3.,4.,13.9. (ČT,NE) v 17:30 h, (PÁ) ve 20:00 h After: Přiznání USA/titulky........... 130 Kč
3.,26.9.
(ČT) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Štěstí je krásná věc ČR........................... 130 Kč
4.,20.9.
(PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Křupaví mazlíčci USA/Španělsko
...........................................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
5.9.
(SO) v 17:30 h Noví mutanti USA................................................................. 120 Kč
5.,11.9.
(SO,PÁ) ve 20:00 h Tenet USA/VB/titulky.................................................. 140 Kč
6.9.
(NE) v 15:00 h Trollové: Světové turné USA.........................120 Kč/RV 432 Kč
6.9.
(NE) v 17:30 h Mulan USA *2D..................................................................... 120 Kč
6.9.
(NE) ve 20:00 h Noví mutanti USA/titulky................................................. 120 Kč
9.9.
(ST) v 15:30 h Super mazlíčci Německo/Čína...............................................60 Kč
9.9.
(ST) v 19:00 h K2 Vlastní cestou ČR...................................... 110 Kč/ČFK 90 Kč
10.,11.9.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Ženská pomsta ČR.......................................................... 130 Kč
10.9.
(ČT) ve 20:00 h 3Bobule ČR........................................................................... 100 Kč
12.9.
(SO) v 17:30 h Mulan USA *3D..................................................................... 140 Kč
12.9.
(SO) ve 20:00 h Noví mutanti USA............................................................... 120 Kč
13.9.
(NE) v 15:00 h Hurá do džungle Mauricius...........................100 Kč/RV 360 Kč
13.,17.9.
(NE,ČT) ve 20:00 h Ženská pomsta ČR....................................................... 130 Kč
16.9.
(ST) v 16:00 h Šarlatán ČR/SR/Irsko/Polsko............................................BS 60 Kč
16.9.
(ST) v 19:00 h Famu v kině 01 ČR (osm krátkých animovaných filmů, které
zazářily na Oscarech i velkých světových festivalech).............80 Kč/ČFK 60 Kč
17.,18.,20.,25.9. (ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Princezna zakletá v čase ČR.............130 Kč/RV 468 Kč
18.,20.9.
(PÁ,NE) ve 20:00 h Kingsman: První mise USA/titulky......................... 130 Kč
19.,27.9.
(SO) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Máša a medvěd: Mášiny písničky Rusko
...........................................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
19.9.
(SO) ve 20:00 h Mulan USA/titulky *2D...................................................... 120 Kč
22.9.
(ÚT) v 18:00 h Přehlídka outdoorových filmů „Expediční kamera“
....................................................................................... 100 Kč, děti do 15 let zdarma
23.9.
(ST) v 19:00 h Lola Francie/Belgie/titulky.............................. 100 Kč/ČFK 80 Kč
24.–27.9. (ČT,NE) v 17:30 h, (PÁ,SO) ve 20:00 h Bábovky ČR................................. 130 Kč
24.9.
(ČT) ve 20:00 h Rytmus: Tempos SR............................................................ 120 Kč
27.9.
(NE) ve 20:00 h Naděje Norsko/Švédsko/titulky........................................ 120 Kč
30.9.
(ST) v 19:00 h Žaluji! Francie/Itálie/titulky........................... 110 Kč/ČFK 90 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 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR
je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina
v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy 2. (ST) v měsíci v 16:00 h
nebo v 16:30 h.

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

do 24.9.
3.9.
9.9.
14.9.
17.9.
19.9.
23.9.
24.9.

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

(každý ČT) 13:00–17:00 Výstava grafiky Petry Tomčalové z Kyjova – na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
(ČT) v 17:00 h Kolumbie aneb 20 měsíců nefalšovaného kolumbijského
divokého západu – přednáší Matěj Ptaszek (spisovatel, hudebník a fotograf)
v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Kouzlo vnitřního vedení – přednáší Ing. Zdeněk Zamazal ve
studovně-čítárně.				
vstupné 50 Kč
(PO) v 9:00 h Setkání s poezií – beseda s uživateli CSS Kyjov, půjčování knih
v jídelně CSS Kyjov.
(ČT) v 17:00 h Gruzie – cestovatelská přednáška Michala Štěpánka v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
(SO) Zažít Kyjov jinak! – v 10:00 h Loutkové divadlo Vnouče manželů Bílých; dopolední výtvarné dílny pro děti, prodej šperků; ukázka činnosti klubu
filatelistů; umísťovací výstava koček.
(ST) v 17:00 h LiStOVáNí: Špeky (Rob Grant) – humorný příběh autora
Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A někdy i ti
ostatní.
(ČT) v 15:00 h NEJ…2019 – v přednáškovém sále. Vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2019, vyhlášení dobrovolníka roku 2019 a ocenění nominovaných
v rámci ankety Dny dobrých skutků, ocenění prací žáků 4. a 5. tříd ZŠ Kyjova
na téma “Co se mi líbí na babičce a dědečkovi (čeho si na nich vážím)?“.

30.9.

(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – téma semestru: České dějiny a jejich souvislosti II. V přednáškovém sále.
				
studijní poplatek za semestr 350 Kč

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.
7.–29.9.
(PO–ÚT) Výstava „SUPŠ tady, teď, už!“ – výstava představuje veřejnosti
práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Díky
devíti vyučovaným výtvarným oborům patří „UMPRUMKA“ mezi přední
instituce uměleckého vzdělávání v ČR. Stávající koncepcí tak škola umožňuje žákům jak vzdělání v tradičních oborech výtvarného umění, tak v zaměřeních, která reagují na potřeby dnešní české i evropské umělecké scény.
Základem vzdělání je respekt k tradici, technologická, odborná a výtvarná
příprava, vytvářející ideální podmínky pro osobnostní a kreativní růst každého žáka. Výuka je vedena kvalifikovanými pedagogy a koncipována je jako
spojení klasického výtvarného školení s využitím nových médií a technologií.
Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je také účast na výtvarných soutěžích
a přehlídkách, na kterých škola dosahuje výrazných úspěchů. Důležitou složkou studia je také spolupráce s institucemi a firmami, které žáky připravují na
tvůrčí praxi. Kolekce vystavená v interiéru Radniční galerie v Kyjově zahrnuje
práce žáků šesti z devíti vyučovaných oborů – designu oděvu, design obuvi,
keramiky, grafického designu, sochařství a užité fotografie. Všechny realizace
spojuje zvládnutí technických a technologických parametrů, které je doplněno o kreativní a originální umělecký přístup jednotlivých autorů.

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

11.–30.9.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ST) Výstava ak. malíře Miroslava Bravence a jeho kolegů z brněnské
střední „UMPRUMKY“ – vernisáž výstavy proběhne 11.9. (PÁ) v 17:30 h.

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 září: Svatováclavský světlý ležák 12 % (spodně kvašený)
od 4.9.
(PÁ) Pivovarské kulinářské speciality: Steaky, bifteky a čerstvé bylinky
7.,14.,21.9. (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 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.
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

▶ Otevírací doba: (PO–ČT) 11:00–21:00, (PÁ) 11:00–22:00, (SO) 13:00–22:00, (NE) 13:00–18:00.
▶ Denně (kdykoli během otevírací doby) – možnost ochutnání jakéhokoli vína z vinařství
Václava Šalši z Kyjova + 8 vybraných vín z jiných vinařství Slovácké podoblasti (tyto vzorky
každé 3 týdny obměňujeme). Dále u nás k dispozici čerstvé sýry, uzeninové speciality,

denně čerstvé u nás ručně dělané bramborové laty s mákem a povidly, nealko, pivo, káva.
Možnost objednání soukromých či firemních akcí na míru (studené i teplé rauty, kompletní servis s obsluhou, soukromá degustace vína, hudba, atd.)
17.9.
(PÁ) 19:00–22:00 Veřejná degustace vín: „Šampioni Galerie rulandských
vín 2020“ – tradiční degustaci vína pro veřejnost. Tentokrát vám představíme a odprezentujeme ta nejlepší vína z letošní soutěže Galerie rulandských
vín. Jedná se o vína burgundských odrůd vyrobených profesionálními vinaři
a hodnocených profesionálními degustátory v rámci ČR. Ochutnáte tak
u nás to nejlepší z odrůd – Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré
a Chardonnay. Mimořádná změna termínu!
vstupné 250 Kč

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

5.9.

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

(SO) 17:00–23:00 Vernisáž výstavy RoseMaryArt – Rosemary, nekonvenční
křehká umělkyně, která maluje tělem a bolavou duší poznamenanou diagnostikovanou poruchou osobnosti. Všechny její obrazy jsou výletem do
jejího nevědomí, ve kterém se odehrává něco, co můžeme z jejich obrazů jen
tušit. Obrazy vystavené v rámci výstavy jsou prodejné. Výstava bude probíhat po dobu tři měsíců od data Vernisáže.

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

26.9.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Nejtek-Klápště-Wróblewski-Chalupa – koncert v rámci
projektu Jazz v Kostce X v Pražírně Kyjov. Projekt čtyř výrazných osobností
české hudební scény, které působí v různých tělesech napříč žánry. Kapela
kombinuje vlivy jazzové tradice, současné vážné hudby, hudby lidové a improvizace. Michal Nejtek (klavír) je významný skladatel soudobé hudby, jako
interpret působí například v NTS, Malina-Liška-Nejtek nebo v kapele Michala Pavlíčka. Miloš Klápště (kontrabas) je jedním z nejvyhledávanějších basistů
v Čechách (Aneta Langerová, Beata Hlavenková, Dorota Barová, Janoušek-Wróblewski Quartet...). Michal Wróblewski (saxofon) je leadrem několika
českých, norských i mezinárodních těles (E Converso, KIAP, MW Ensemble,
Swomp, Janoušek-Wróblewski Quartet). Jan Chalupa (bicí) je originální bubeník s nezaměnitelnou energií, působí v různých uskupeních napříč žánry,
například: E Converso, Talaqpo, Paliome, Pražský Improvizační Orchestr,
Voila nebo Jananas. Účasní se jazzových, experimentálních, soudobě-klasických i popových projektů hudebníků z celého světa.
vstupné 150/100 Kč

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek po telefonické
domluvě na číslo 739 370 152.
Pravidelné akce:
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Zářijové akce:
7.9.
(PO) Zájezd do termálů Mošoň
8.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – v jídelně penzionu, p. Z. Choura.
15.9.
(ÚT) Zájezd Dalešice (vodní elektrárna), Oslavany (zámek)
22.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou – při šálku kávy v penzionu.

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

tel.: 776 760 784

Kurzy pro domácí pečující
▶ V rámci projektu „Pečujeme rádi“, pod vedením kvalitních lektorů. Podrobnější informace na: www.educante.cz.				
účast zdarma
5.9.
(SO) v 10:00 h Kolik rozměrů může mít nemoc – přednáší Mgr. et Bc. Martina Kalábová.
10.9.
(ČT) v 8:00 h Svéprávnost a její omezení – přednáší PhDr. Tomáš Laz.
15.9.
(ÚT) v 10:00 h Účinné komunikační techniky – přednáší Ludmila Kloudová.
3.10.
(SO) v 10:00 h Péče jako poslání – přednáší Mgr. et Bc. Martina Kalábová.

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
(ÚT) ve 14:00 h Klub seniorů – výtvarné činnosti, deskohraní (mimořádně v ÚT).
15.9.
21.9.
(PO) ve 14:00 h Kurz „Finanční gramotnost, bezpečně s platební kartou,
pozor na padělky“ – vzdělávací a osvětová beseda.
27.9.
(NE) ve 14:00 h Trénink paměti pro seniory

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

4.9.

www.radovanky8.webnode.cz

(PÁ) v 17:00 h Táborák k zahájení nového školkového roku – pořádá Lesní
mateřská školka Radovánky Kyjov a ČSOP Kyjov pro rodiče s dětmi, rodiče
bez dětí, zájemce o školku, ale i všechny ostatní, kdož s námi chtějí posedět.
Buřtíky, pití, dobroty si přineste s sebou. Pro děti připravíme pár her.

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.
14.–17.9. (PO–ČT) 14:00–17:00 Týden s Fénixem – akce je pořádána v rámci Týdnů
pro duševní zdraví. Denně probíhá: můžete si vyzkoušet trénink paměti a pomůcky pro kognitivní rehabilitaci; relaxace s aromaterapií; výstava retro hraček, kuchyňského nádobí a předmětů do domácnosti; obchůdek originálních
výrobků klientů.
14.9.
(PO) ve 14:00 h Slavnostní zahájení – Vernisáž obrazů klientů a fotografií
Moravského Toskánska známého fotografa Radka Severy, účinkuje: Mužský
sbor z Kyjova.
15.9.
(ÚT) Simulace sluchových halucinací – jaké to je slyšet hlasy?
16.9.
(ST) Výživa pro mozek – připravíme pro vás občerstvení, které ocení nejen váš
jazyk, ale i mozek.
17.9.
(ČT) Život dříve a dnes – jak se žilo za dob našich babiček?
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

Dobrovolnické centrum Krok Kyjov, z. ú.
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

4.–5.9.

tel.: 607 028 599

(PÁ–SO) Přines a odnes – dejme nepotřebným věcem nové využití. Vzájemnou výměnou prodloužíme jejich životnost a vypomůžeme si navzájem. Snižme
tak společně produkci odpadu. Pouze čisté a funkční – vybavení do domácnosti,
drobnou elektroniku, sportovní věci, lůžkoviny, tašky, hračky. Oblečení a boty
NE! Místo konání: Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov. Otevírací hodiny: 4.9. (PÁ) 15:00–18:00 (pouze přines), 5.9. (SO) 9:00–12:00
(pouze odnes). Dobrovolný příspěvek a za odnesené věci symbolických 5 Kč/ks.

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 her a zábavy v městském parku v Kyjově. V 15:30 h slavnostní
otevření veřejné venkovní knihovničky. Těšit se můžete na: Loutkové divadélko Vnouček (ve 13:30 h O červené karkulce, ve 14:30 h O hladovém drakovi),
soutěž o ceny, minitrh potřeb ke čtení, kniha za knihu (přines přečtenou, vyměň za „novou“), hravé čtení na dece, technické dílničky, malování a další.
Připravujeme:
27.10.
(ÚT) 14:00–17:00 Trh místních produktů – proběhne v rámci Konference
Leader v areálu Spolkového domu v Ratíškovicích.

