MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

27.10.

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

(ÚT) 14:00–17:00 Trh místních produktů – návštěvníci budou moci nakoupit od farmářů a výrobců z Kyjovska. Připraven je i kulturní program. Místo konání: venkovní areál
Spolkového domu v Ratíškovicích.

Jazyková škola Kyjov

MKS Kyjov (Dům kultury - 2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 603 281 237
info@jazykovka-kyjov.cz
www.jazykovka-kyjov.cz

5.10.

12.10.

17.10.

(PO) Končí zápis do jazykových kurzů angličtiny, němčiny,
francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Stále má smysl se přihlásit a pustit se do učení!
(PO) Zahájení kurzů pro žáky ZŠ: příprava na přijímací zkoušky na SŠ (Český jazyk a matematika) a opakování angličtiny a němčiny. Přihlášky a informace na
tel. 603 281 237 a e-mailu: info@jazykovka-kyjov.cz.
(SO) v 9:30 ZKOUŠKY "nanečisto" - Přijímačky na SŠ
(ČJ + M) a maturita z AJ. Jak byste obstáli u zkoušek právě teď?
V čem se potřebujete zlepšit? Prověřte svoje znalosti na našich "Mock exams". Trvání je cca 120 min. a organizační poplatek 90 Kč. Přihlášky do 15.10.

Chataři z Kameňáku

tel.: 777 841 344 (Jiří Petrů)

17.10.

(SO) ve 14:00 h Vendelínské hody na Kameňáku – 15. recesistické hody s jezdci ze Skoronic a dalšími milými překvapeními v podání kyjovských ochotníků, ale také starostů
z Moravan, Čeložnic, Hýsel a Vřesovic – vyústí scénou před
Kameňáckou myslivnou. Záčátek u zastávky autobusu.

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.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Odbor KČT Kyjovsko

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

6.10.
13.10.
20.10.
27.10.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Vacenovice – Rúdník – Rohatec (8,1 km) v 9:14 h bus
(ÚT) Bzenec Přívoz – Žilkův dub – Bzenec (7,4 km)		
					
v 9:40 h bus
(ÚT) Svatobořice, textilka – Záviště – Mistřín (6,7 km)
v 9:00 h bus od nádraží ČD, v 9:10 h bus z autobus. nádr.
(ÚT) Bzenec Přívoz – Velička – Strážnice (7,8 km)		
					
v 9:40 h bus

Železniční expozice Stavědlo Kyjov

Komenského (u závor), 697 01 Kyjov 		
tel.: 774 167 252
rihanek.milan@seznam.cz

18.10.

(NE)10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku, výstava Jan Staša a Ždánka – modelové kolejiště velikosti H0.
				
vstupné dobrovolné

Vinařství SPIELBERG Archlebov

Archlebov 406, 696 33 Archlebov
marketing@spielberg.cz

9.10.

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

(PÁ) v 19:00 h Koncert Dan Bárta + Robert Balzar trio –
koncert proběhne v Křišťálovém sále vinařství SPIELBERG.
Předprodej vstupenek na: www.ticketportal.cz a ve vinařství
SPIELBERG. Cena vstupenky v předprodeji: 500 Kč/sezení,
400 Kč/stání na galerii. Cena vstupenky na místě: 550 Kč/sezení, 450 Kč/stání na galerii. POZOR kapacita sálu je omezená! Změna programu vyhrazena.

Areál Bukovanský mlýn

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

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

22.-25.10. (ČT-NE) Zvěřinové hody – doporučujeme rezervaci míst předem. 24.10. (SO) v 19:00 h Večer s CM, kde je vstup zdarma.
▶ 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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

11. 10.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Divadlo Čert a Káča – v areálu zámku, pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek.

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

11.10.

Bzenec

Kostelec
www.obec-kostelec.cz

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

(NE) v 17:00 h Boží milosrdenství v mé duši – hudební pásmo v kostele sv. Václava. Pořádají Zpěvulenky z Čeložnic.

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

Šardice
podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

2.–4.10. (PÁ–NE) Šardický hody
2.10.
(PÁ) v 16:30 h Stavění máje před pohostinstvím U Orla,
hraje CM Denica. V 19:00 h Beseda u cimbálu s CM Harafica.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

4.10.
27.10.

(NE) ve 14:00 h Průvod krojovaných obcí, po průvodu pokračuje taneční zábava pod zeleným s DH Ištvánci. Všechny
taneční zábavy se konají v přírodním areálu za starou školou.
(ÚT) v 17:00 h Lampionový průvod - po skončení průvodu
koncert ke 40. výročí od založení Mladé muziky v Obecní
hale U Orla.

Žarošice
17.–18.10.(SO,NE) Císařské hody – restaurace U Julků.

Ždánice
16.,18.10. (PÁ,NE) Ždánické hody – občerstvení v pátek i v neděli zajištěno pořadateli.
16.10.
(PÁ) v 15:00 h Stavění máje – povolení hodů s předáním hodového práva a posezení při cimbálové muzice.
18.10.
(NE) ve 14:00 h Posezení s dechovou hudbou Dambořanka
a cimbálovou muzikou Hradisko - ukončení hodů a vrácení
hodového práva.

Ždánická hvězdárna a planetárium
Oldřicha Kotíka

Lovecká 678, 696 32 Ždánice
hvezdarna@muzdanice.cz

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

2.,9.,16.,17.,23.,30.,31.10. (PÁ,SO) ve 14:00 h, v 16:00 h, v 17:30 h
a v 19:00 h Astropořady – pozorování Slunce, pohádka
O králi Marťasovi, pořad Vidím, vidíš, vidíme, pozorování
hvězdné oblohy.
22.10.
(ČT) v 18:00 h Černé díry - už nejsou tolik černé - přednáší
Ing. Petr Dvořák, Ph.D., sál planetária.

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, keramika, etnografie, archeologie, příroda a mnohé další. Součástí
expozic – zámecká kaple. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstavy v muzeu:
do 30.10. (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

PŘIPRAVUJEME:
3.11.

(ÚT) MLADÁ MUZIKA ŠARDICE

KAM V KYJOVĚ
a okolí

vstupné 180 Kč

ŘÍJEN 2020

7.,8.11. (SO,NE) MARTINSKÝ HODY (upravený program pouze pro venkovní
prostory – sobotní a nedělní průvod a následné tančení před
radnicí do večerních hodin)
19.11. (ČT) KOLLÁROVCI – původní termín 12.3. (ČT)

Měsíčník
společenského dění

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

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) 9:00–11:30
tel.: 518 323 484, 518 697 409
• SÍŤ TICKETPORTAL: www.ticketportal.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení návštěvníci,
velmi si vážíme, že navštěvujete akce pořádané Městským kulturním střediskem.
Abychom nadále mohli žít hudbou, divadlem a kulturou je základním předpokladem
ohleduplnost a dodržování aktuálních vládních nařízení. O aktuálních pravidlech
spojených s navštěvováním našich akcí se můžete informovat na webových
stránkách Městského kulturního střediska www.dum-kultury-kyjov.cz.
Děkujeme za vstřícnost a přejeme vám pevné zdraví.

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

Významné akce v Kyjově
CONCENTUS MORAVIAE 2020

▶ Letošní XXV. ročník Concentus Moraviae se z původně plánovaného
termínu 28.5.–25.6. přesunul na podzim 11.9.–29.10. (PÁ–ČT). Kompletní program včetně informací o předprodeji vstupenek na
www.festivalcm.cz. Dramaturgii připravila Barbara Maria Willi. S podtitulem „Domov můj“ představí komplexní českou špičku z oblasti staré
hudby, kterou bychom v běžném koncertním provozu vzhledem k vytížení těchto umělců nebyli schopni v jednom termínu dát dohromady.
Také jsme se rozhodli rozložit oslavy našeho 25. výročí tak, že letos budeme slavit s umělci českými a v příštím roce se zahraničními.
12.10.
(PO) v 19:00 h Concentus Moraviae v Kyjově – v estrádním
sále KD Kyjov. Vystoupí Beata Hlavenková, která v tomto roce získala cenu Anděl za desku „SNĚ“. Dále účinkují
Oskar Török (trubka), Patrick Karpentski (kytara) a Miloš
Peter Klápště (basová kytara). Autorský večer reflektuje bezprostřední přítomnost a máme v něm pouze pár jistot: bude
to divoká jízda, bude to originální a bude tam česká hymna,
a to jinak, než ji známe. Nechte se překvapit a především buďte
u toho! Vstupenky v předprodeji v IC Kyjov. Bližší informace
o koupi vstupenek na e-mailu: klara@concentus-moraviae.cz.

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY S LAMPIONOVÝM
PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM
27.10.

Kyjov
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 – listopad 2020 je 12.10. (PO).
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov
A

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

▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
▶ Prohlídky mlýna ve všední dny a víkendy 11:00–17:00 po domluvě
s recepcí.
▶ 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:
11.11.
(ST) v 18:00 h Večer se svatomartinským menu a mladými
víny – v ceně je zahrnuta degustace svatomartinských vín, tříchodové
menu s husou a hudební program. 		
vstupné 790 Kč
13.–15.11.(PÁ–NE) Husí hody – k příležitosti svátku svatého Martina vám nabízíme tradiční husí a kachní speciality doplněné
o nabídku mladých vín. Doporučujeme rezervaci míst předem. 14.11. v 19:00 h hraje harmonikář.

M

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Říjnové akce:
13.10.
(ÚT) v 16:45 h Fatimský den - ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie
17.10.
(SO) Výročí posvěcení farního kostela
18.10.
(NE) v 10:30 h Hodová mše svatá - Bukovany
21.10.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé - v prostorách fary.
Chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti, či
dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.

Z
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▶ 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

(ÚT) Vzpomínkové shromáždění ke 102. výročí vzniku
Československé republiky – srdečně zve město Kyjov. Změna
konání akce, programu nebo času vyhrazena. Bližší informace
budou uvedeny na plakátech a na www.mestokyjov.cz, FB.
17:45–18:00 Koncert DH před radnicí
v 18:00 h Lampionový průvod od radnice k památníku světových válek před budovu Klvaňova gymnázia
v 18:10 h Slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu u památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově
v 18:30 h Ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Bohuslavice v 17:30 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obě-

Boršov

tem I. sv. války
v 17:45 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války

Udělejte něco pro své zdraví
BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

3.10.–5.12.Každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim 2020 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na
krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu si každý
hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve
13:43 h K. Čapka (zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD
na Dvořákově ulici), ve 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před
radnicí), ve 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo
nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka
na návsi).

Městské kulturní středisko

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

1.10.

2.10.

2.10.

6.10.

8.10.

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

(ČT) v 18:00 h Kurz tance pro studenty a učně začátečníky
– estrádní sál. Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách. Zahájení ve čtvrtek 1. října 2020, ukončení v lednu
2021, kurzovné je 990 Kč. Na 1. lekci nutný společenský oděv.
(PÁ) 7:00–14:00 Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Srdečně vás zveme na letošní poslední farmářské trhy, na kterých bude tradiční nabídka rozšířena
o výrobce a řemeslníky nabízející produkty s regionální značkou kvality.				
vstup volný
(PÁ) v 17:00 h Štístko a Poupěnka – nový termín konání
(původní termín 16. 4. 2020), estrádní sál. V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky
dostanou do pohádkového lesa. Tento program je vyprodán.
(ÚT) v 19:00 h Stříbrňanka – divadelní sál. Kapela, ve které
účinkují profesionální i amatérští hudebníci. Kapela hraje široký repertoár, moravskou a českou lidovou hudbu, koncertní, sólové a taneční skladby. Svůj repertoár má založen téměř
výhradně na svých skladbách a skladbách napsaných přímo
pro tuto kapelu.			
vstupné 180 Kč
(ČT) v 19:00 h Mindgame: Líbezné vyhlídky – divadelní sál.
Skvělé 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.
vstupné v předprodeji 330 Kč; na místě 360 Kč
12.10.
(PO) v 19:00 h Concentus Moraviae – estrádní sál. Vystoupí Beata Hlavenková a Oskar Török. Více v sekci Významné
akce.				
vstupné 200 Kč/100 Kč
14.10.
(ST) v 19:00 h Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Štrosse
– divadelní sál. Setkání s oblíbenou českou herečkou Uršulou
Klukovou, proložené písničkami Pepy Štrosse.
				
vstupné 220 Kč; na místě 250 Kč
15.10.
(ČT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers: Poslední zvonění - divadelní sál. Nový termín konání (původní termín 20. 5.
2020). Travesti skupina pobaví zbrusu novou show "Poslední
zvonění" a to nejen imitováním tuzemských a zahraničních
zpěváků, ale i vtipnými scénkami.
vstupné 290 Kč
21.10.
(ST) v 19:00 h Dechová hudba Valaška – divadelní sál. Nový
termín konání (původní termín 10.3.). V roce 1966 byl položen základní kámen dechovky Valaška z Valašských Klobouk.
Kapela natočila řadu pořadů vysílaných rozhlasovými i televizními studii v Ostravě, Brně a Praze, pravidelně účinkuje
na festivalech a přehlídkách a má také úspěchy v soutěžích:
2. místo mezinárodní soutěž Zlatá křídlovka 1992, 1. místo
Zlatý hrozen Mikulov 2001. Repertoár Valašky je za ta léta
velmi obsáhlý a jsou v něm jak klasické lidovky, tak i písničky slovácké, jihočeské a oblíbené světové evergreeny. To vše
umocňuje vlastní tvorba uměleckého vedoucího Václava Maňase mladšího. Valaška vydala již 10 samostatných zvukových
nosičů. Kapelníkem je Ing. Jaroslav Baloušek. vstupné 180 Kč
(PÁ) v 17:00 h Kouzelná školka: Michalovi mazlíčci – divadelní
23.10.
sál. Nový termín konání (původní termín 24. 4. 2020). Zábavné
divadelní představení s Michalem z televizní Kouzelné školky.
Přijďte si hrát, přijďte se bavit a HLAVNĚ SMÁT s dětmi do divadla v Kyjově! "Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky
za přezkou, tak si nehraj na to, že už jsi dospělý!". vstupné 195 Kč
26.10.
(PO) v 19:00 h Václav Neckář, příběhy, písně, balady – divadelní sál. Pro rok 2020 Václav Neckář s kapelou Bacily připravili speciální recitál postavený na základech třídeskového
kompletu s názvem Příběhy, Písně a Balady. Na tomto ve své
době nejrozsáhlejším nahrávacím projektu u nás v dramaturgii Michaela Prostějovského se největší měrou podíleli
hudební skladatelé Ota Petřina (Dítě snů) a Honza Neckář
(Jsem) a textaři Ladislav Kantor (Všechno je jenom jednou)
a Zdeněk Rytíř (Kdo vchází do tvých snů, má lásko). Recitál je
ale doplněn i dalšími písněmi, bez kterých si fanoušci nedovedou koncerty Václava Neckáře a skupiny Bacily představit.
Zazní například písně z alb Tomu, kdo nás má rád, Planetárium, Podej mi ruku a projdem Václavák, My to spolu táhnem
dál, ale i z novějších CD Oči koní, Dobrý časy a Mezi svými.
Vzpomínat se bude i na úplné začátky v divadle Rokoko a na
éru Golden Kids.			
vstupné 490 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Filmový festival Kyjograf:
„Mnoho tváří českého filmu“

Kino Panorama, Svatoborská 671/19, 697 01 Kyjov
info@kyjograf.cz

tel.: 733 644 494
www.kyjograf.cz

▶ Festivalovou akreditaci a vstupenky na jednotlivá představení a koncerty si můžete zakoupit online přes rezervační systém kina Panorama,
na pokladně MKS nebo v Informačním centru města Kyjova.
2.10.
(PÁ) v 16:30 h Sólo (host: Vít Schmarc); v 19:00 h Krajina ve
stínu (host: Bohdan Sláma, Jiří Padevět)
3.10.
(SO) ve 13:00 h Češi jsou výborní houbaři (host: Petr Racek); v 15:00 h Služebníci (host: Ivan Ostrochovský, Marek
Leščák); v 17:30 h Havel (host: Slávek Horák); ve 21:00 h
Koncert Katarzia + WWW
4.10.
(NE) ve 13:00 h Princezna zakletá v čase; v 15:30 h Šarlatán
(host: Marek Epstein, Jaroslav Sedláček); v 19:00 h Dědictví
aneb Kurvahošigutntág

18.10.

(NE) v 15:00 h Červený střevíček a 7 statečných Korea
...........................................................................120 Kč/RV432 Kč
21.10.
(ST) v 19:00 h Žáby bez jazyka ČR/SR.... 120 Kč/ČFK 100 Kč
22.,23.10. (ČT,PÁ) v 17:30 h Nightlife: Na tahu Německo............120 Kč
22.10.
(ČT) ve 20:00 h Ženská pomsta ČR................................120 Kč
28.10.
(ST) v 19:00 h Chci tě, jestli to dokážeš ČR
......................................................................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
30.10.
(PÁ) ve 20:00 h Smrt na Nilu USA/titulky.....................130 Kč
31.10.
(SO) v 17:30 h 100% Vlk Austrálie...............120 Kč/RV 432Kč
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.

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.
▶ 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.
1.,10.10. (ČT,SO) v 17:30 h Děda, postrach rodiny USA...........120 Kč
1.,9.10. (ČT, PÁ) ve 20:00 h Vyšinutý USA/titulky.....................130 Kč
7.10.
(ST) v 19:00 h Corpus Christi Polsko/titulky
......................................................................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
8.,10.,11.10.(ČT) v 17:30 h, (SO,NE) ve 20:00 h Smečka ČR...........120 Kč
8.,25.10. (ČT) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Bábovky ČR................130 Kč
9.,29.10. (PÁ) v 17:30, (ČT) ve 20:00 After: Přiznání USA/ titulky
..............................................................................................120 Kč
11.10.
(NE) v 15:00 h Křupaví mazlíčci USA/Španělsko
..........................................................................110 Kč/RV 396 Kč
11.10.
(NE) v 17:30 h Léto patří rebelům Slovensko/Německo
..............................................................................................120 Kč
14.10.
(ST) v 19:00 h Králové videa ČR................ 110 Kč/ČFK 90 Kč
15.,24.10. (ČT) v 17:30 h, (SO) v 20:00 h Greenland: Poslední úkryt
USA/ titulky........................................................................130 Kč
23.,25.,31.10.(PÁ, NE,SO) ve 20:00 h Karel ČR...................................130 Kč
16.,18.,29.10.(PÁ,NE,ČT) v 17:00 h Karel ČR......................................130 Kč
15.,17.,18.10.(ČT,SO,NE) ve 20:00 h Karel ČR....................................130 Kč
16.10.
(PÁ) ve 20:00 h Pro balík prachů USA/titulky..............120 Kč
17.,24.10. (SO) v 17:30 h Červený střevíček a 7 statečných Korea
...........................................................................120 Kč/RV432 Kč

Městská knihovna

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

5.10.

14.10.
20.10.

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

(PO) v 9:00 h Beseda: Česká hymna: Kde domov můj –
s uživateli CSS, dále půjčování knih v jídelně CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Filozofie velké prázdnoty – přednáší
Ing. Zdeněk Zamazal ve studovně-čítárně.
vstupné 50 Kč
(ČT) v 17:00 h Kolumbie – kráska mezi dvěma oceány –
cestovatelská přednáška manželů Poulíkových v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné

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.
5.–28.10. (PO–ST) Výstava „RAF: Místo narození Brno“ – výstava fotografií příslušníků RAF narozených v Brně a okolí za 2. světové války. Dvacet pět vystavených fotografií zachycuje příslušníky RAF, kteří se za 2. světové války vydali do Anglie bojovat
proti fašismu. Na fotografiích je mimo jiné zachycen i poslední
žijící pilot u československé 310. stíhací perutě, který obdržel
nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva, armádní generál
Emil Boček. Realizátorem výstavy je český dokumentární fotograf, fotoreportér, kameraman a pedagog Otto Ballon Mierny.
Zúčastnil se několika misí OSN a NATO, nechyběl v Kosovu,
Afghánistánu či Iráku. Byl při konfliktech v bývalé Jugoslávii,
při genocidě ve Rwandě, navštívil uprchlické tábory v Kongu
a všude fotil. Bližší informace na www.mestokyjov.cz, FB.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

9.10.

Galerie Doma

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Vernisáž výstavy Obrazy Miloš Forman
(Marfy) – zazpívá Nikola Mucha. Výstava potrvá do 30.10.

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: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
do 22.11. (NE) Výstava „Svět kostiček“

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

▶ Pivo měsíce říjen: Žítek – světlý žitný ležák 11% (spodně kvašený)
od 2.10. (PÁ) Pivovarské kulinářské speciality: Zvěřinové hody
5.,12.,19.,26.10.(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

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.–25.10. (PO–NE) Ochutnávka gurmánské speciality – vinné želé
vyrobené z červeného vína podle tradiční receptury.
Na listopad připravujeme 11.11. (ST) Otevírání Svatomartinských vín.

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
www.jazzklubkyjov.cz

17.10.

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:
12.10.
ve 14:00 h Výtvarné činnosti, deskohraní
19.10.
ve 14:00 h Kurz Znáte svá práva aneb Jak se ubránit šmejdům – vzdělávací a osvětová beseda.
25.10.
ve 14:00 h Trénink paměti pro seniory
▶ Více informací na tel.: 604 878 158.		
vstupné zdarma

Klub Bárka

Kyjovský pivovar

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

Centrum sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova

tel.: 723 876 086 predseda@jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Tomáš Sýkora Trio – koncert v rámci projektu Jazz v kostce X v Pražírně Kyjov. Kapelu založil její kapelník na podzim 2018 s jasným posláním - hrát svou autorskou
hudbu a předávat radost z hudby všem posluchačům. Stejně
jako u svého sólového projektu se i tady vrací ke kořenům
a svým jazzovým idolům (Bill Evans, Horace Silver, Chick
Corea, John Taylor). Nechybí ale ani inspirace současnými
jmény (např. Edward Simon, Aaron Parks, Nitai Herskovits,
Tigran Hamasyan).		
vstup 150/100 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
barka@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

Otevírací doba: denně 13:00–17:00, (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, včetně tvořivých dílen, bijáku a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Krása
8.10.
(ČT) Kadeřnický salon
24.10.
(SO) Malování na triko

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.
▶ 11.–17.10. Rekondice v Bystřici pod Hostýnem – hotel Harmonie.

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146, 776 584 761
info@fenix-centrum.cz
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.

"Přijďte to s námi sdílet"
▶ Pravidelná bezplatná skupina pro lidi s duševním onemocněním
a jejich blízké vedena sociálním pracovníkem. K dispozici i peer
konzultant s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Kontakt: Bc. Eva Továrková, tel.: 774 245 493
1.10.
(ČT) 10:00–12:00 v Hodoníně
15.10.
(ČT) 10:00–12:00 v Kyjově

