(PÁ) ve 20:00 h CM „Mládí“ z Čejče			
(SO) ve 20:00 h CM Michala Miltáka ze Strážnice

vstupné 50 Kč
vstupné 50 Kč
16.8.

ART mlýn Bohuslavice
adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním mlýnu ze
17. století. Rezervace možná na: tel. 602 969 267 nebo email: evapavlik@yahoo.com.
2.8.
(NE) Mlýnské kolo – historické dny a interaktivní folklorní festival. Ve 13:00 h
komentované prohlídky ART muzea LEGEND, v 15:00 h folklórní pořad „Vzpomínka na regionální sběratele lidových písní“(autor Pavel Petržela), prodejní výstava
keramiky O. Illarjonová (figurky s folklorními motivy). Účinkují: David Danguah
Adjei (Ghana), Jura Kuba Mašek, Jožka Kútný, Alexandra a Henri Noubell s hracími strojky, Marýnka Vracov, Omladina Vacenovice, Mužské sbory z Bukovan
a Věteřova, Bohuslavská chasa – vzpomínka na sběratele lidových písní F. Kyselkovou a J. Řiháka, cesty Vracovjáků, ukázka zvláštních nástrojů, udělení titulu Čestný
mlynář 2015, dětská dílna, občerstvení.
29.8.
(SO) Oslava hlíny – Oslava života 2015 – ukázka výroby tradiční hliněné omítky,
použití na úpravu zdi nebo výrobu pece. Dveře ART mlýna se otevírají v 10:00 h
– přijďte si vyzkoušet práci s hliněnou omítkou nebo se seznámit s odborníky na
hliněné stavby. Čekají Vás komentované prohlídky ART muzea LEGEND v průběhu celého dne. Program začíná ve 14:00 h: přednášky PhDr. Radim Urbánek:
„Mlynáři mají za lubem“ (www.vesnickepamatky.cz), A.Dorazil, Z.Ruprecht: Hliněné omítky v ČR a v Peru (videoprojekce), Roman Muroň – Hliněný dům, Máte
výjimečnou příležitost vyzkoušet si mletí na ručním kamenném mlýnku, „Mlýnice
pod lupou“ – krátká zastavení v mlýnici s PhDr.R.Urbánkem s odborným výkladem
k historii mlynářského zařízení, dětská dílna, občerstvení a další zajímavý program.

Výstavy:
„Od Falaříků až po veselskú hráz“ – cesta napříč historií města Bzence v prostorách
Stálé expozice města v ul. Kr. Vladislava, Pá 14:00–18:00 h, So 9:30–18:00 h, Ne 9:30–15:00 h.
„Fo-tografie Bzence“ Aleše Milerského na KD, Pá vernisáž 17:00–20:00 h, So a Ne 10:00–17:00 h.
„Židovské svědectví o českém století“ v modlitebně u židovského hřbitova, Pá 17:00–18:00 h,
So 9:00–18:00 h, Ne 9:00–17:00 h. „Bzenecký salon 2015“ – výstava obrazů a uměleckých děl
v bzeneckém zámku, Pá vernisáž 17:00–20:00 h, So 9:00–19:30 h, Ne 9:00–16:00 h. Dále se uskuteční
15. ročník Galerie rýnských ryzlinků ve sklepě pod Sokolovnou, Pá 18:00–24:00 h, So 14:00–21:00
h. Ochutnávka biovín Bisenc ve sklepě na Horním náměstí, Pá 17:00–24:00 h – od 19:00 h beseda
u cimbálu, So 11:00–24:00 h posezení s kytarou. Prohlídky zámeckých sklepů a provozu vinařství
Zámecké vinařství Bzenec – rezervace na tel. 518 384 123.

22.–23.8.

tel.: 518 633 522
www.obecarchlebov.cz

(SO–NE) Tradiční krojované hody – hraje DH Skoroňáci.

15.8.

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

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

14.–16.8.

14.8.
15.8.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(PÁ–NE) Bzenecká pouť – v rámci oslav 1000 let od první zmínky o Bzenci je
po celou dobu poutě připraven bohatý program. Návštěvníci se mohou těšit na
jarmark a pouťové atrakce v centru města, hudební akce v zámeckém parku, jakož
i na ochutnávky vín či výstavy.
(PÁ) ve 20:00 h v zámeckém parku punkrocková kapela From our hands, koncert
skupiny Metalinda, taneční zábava se skupinou Fair play.
(SO) ve 20:00 h v zámeckém parku koncert Petra Bende & bandu a hostů
– Josef Bohouš a CM Grajcar, taneční zábava se skupinou Generace.

22.–23.8.

22.8.

29.8.

(SO) Turnaj v pétanque – pořádá Orel jednota Hovorany na travnatém hřišti B
v Hovoranech.
(NE) v 16:00 h Koncert DH Vlado Kumpána a jeho muzikantů– k výročí
140 let od založení sboru, pořádá SDH Hovorany na letní tribuně (areál u tenisových kurtů). Zpěvem doprovodí sourozenci Baťkovi. Předprodej na OÚ Hovorany.
					
vstupné 200 Kč
(SO) v 19:00 h Koncert Petr Bende & band a cimbálová muzika Grajcar – koncert
pořádá TJ Sokol Hovorany v areálu letní tribuny u tenisových kurtů. Hosté: Šroti
Dolní Bojanovice, Školní sbor ZŠ Hovorany. Předprodej v IC Hodonín a Kyjov,
OÚ Hovorany, Šardice a Čejč.
vstupné 350 Kč, v předprodeji 250 Kč
(SO) Rozloučení s prázdninami – pořádá TJ Sokol Hovorany, TJ vodní a lyžařské
turistiky Hovorany, HOSAKO v areálu u rybníka.

Ježov

Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

28.8.

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

8.8.

28.–29.8.

Labuty 30, 696 48 Ježov
obec.labuty@email.cz

1.8.

(SO) v 18:00 h Letní noc – s kulturním programem – hraje Vermona, v areálu
u školy. Bude připraveno občerstvení včetně grilování.

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

1.8.
30.8.

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc s dechovou kapelou Ištvánci – na Výletišti ve Hlůšku. Připraven je letní bar s občerstvením, uzené cigáro, bohatá tombola i grilované
selátko.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) 11:00–19:00 Šardické sklepy dokořán – pořádá Mendelův vinařský spolek
Šardice. Otevřeno okolo 20 sklepů místních vinařů. Po skončení akce zahraje CM.
(NE) v 15:00 h Šardický vinobraní a zarážání hory – pořádá Mendelův vinařský
spolek Šardice. Akce se koná v přírodním amfiteátru za starou školou. Občerstvení
je zajištěno.

TJ Sokol Vlkoš, o. s.
Vlkoš 135, 696 41
jn.tjsokol@email.cz

1.8.
16.8.
22.8.
6.9.

22.8.

tel.: 607 190 827 (Josef Novosad – předseda TJ Sokol)

(SO) v 9:30 h 5. ročník memoriálu J. Machače – ve Vlkoši na fotbalovém stadioně – DFO TJ Sokol Vlkoš zve příznivce dívčího fotbalu na mezinárodní turnaj
v ženském a juniorském fotbale. Ženy ve formátu 10+1 a juniorky ve formátu 5+1.
(NE) v 10:00 h Fotbalový turnaj Juniorky – ve Vlkoši na fotbalovém stadioně,
účastníci: Brno Líšeň, Kohoutovice, Kotvrdovice, Vlkoš.
(SO) v 10:00 h Přípravný zápas MSDŽ Vlkoš – Kohoutovice.
(NE) v 10:00 h První mistrovský zápas MSDŽ sk.B Vlkoš - Šardice.

tel.: 777 574 164

achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

(SO) v 18:00 h Zarážení hory – Přátelé Achtele o. s. Vlkoš pořádá v areálu
vinných sklepů ve Vlkoši již 9. ročník. Bude se zarážet hora, číst artikule a hotaři
budou skládat slib. Vystoupí Mužský sbor Svatobořice – Mistřín. Připravena bude
vinotéka místních vinařů, občerstvení na grilu a možná i burčák. K zpěvu i tanci
zahraje ve 20:00 h DH Dolinečka.

Kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

9.8.
21.8.

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) v 15:00 h Poutní mše ke sv. Vavřinci – v kostele sv. Vavřince. Následuje farní
odpoledne na farní zahradě.
(PA) ve 20:00 h Diskotéka s DJ Jara – v areálu Březíčko.

Kam v Kyjově
a okolí

srpen 2015

▶Otevírací doba: Kdykoli po dohodě na tel. čísle 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Stálá expozice
▶Památník Oldřicha Pechala, velitele výsadkové skupiny Zinc – expozice mapuje Pechalův život
a tragický osud skupiny Zinc.
Výstavy
▶Ve stínu nebeského vlaku – výstava věnovaná osudům letounu Dakota, který havaroval
u Vřesovic roku 1952.
▶Černobílé linie – prodejní výstava perokreseb výtvarnice Veroniky Svobodové zahrnuje
slovácké motivy i snové obrázky. Více: www.muzeum-v- podchribi.webnode.cz.

www.mestokyjov.cz

29.–30.8.
29.8.
30.8.

Prohlídka Kyjova s průvodcem
29.6.–24.8.

(PO–PO) Prohlídky Kyjova s průvodcem – každý týden během celého léta máte
možnost poznat Kyjov s průvodcem. Nabízíme tradiční prohlídku, při níž vás
průvodce seznámí se současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor. Nově tento rok nabízíme také prohlídku, při níž se vydáme po
stopách funkcionalistických vil v Kyjově. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace a rezervace: Informační centrum města Kyjova,
tel.: 518 323 484, ic@mukyjov.cz.
Tradiční prohlídka: 3.8. (PO) v 10:00 h, 9.8. (NE) v 13:00 h, 17.8. (PO) v 10:00 h.
Prohlídka funkcionalistických vil: 25.7. (SO) v 13:00 h, 24.8. (PO) v 10:00 h.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO–NE) Tradiční hody s věncem a káčery – pořádá ČZS.
(SO) ve 20:00 h předhodová taneční zábava v sokolovně.
(NE) dopoledne mše svatá v kostele, pak povolení hodů před OŮ. Ve 14:00 h
průvod obcí pro stárky, pak program za sokolovnou. Ve 20:00 h hodová krojovaná
zábava v sokolovně. Hrají Sobuláci.

Beseda s Petrem Horkým: Století
Miroslava Zikmunda

tel.: 518 633 175

(SO) v 16:00 h Zarážení hory –v areálu před zámeckým sklepem, pořádá Chasa ze
Ždánic ve spolupráci s Městem Ždánice. V programu účinkují folklorní složky ze
Ždánic, mužské sbory z Bukovan a Mutěnic, CM Hradisko. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.		
vstupné dobrovolné

30.8.

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

www.ckregio.cz

Barevné léto s kyjovským íčkem 2015

Kulturní dům Ždánice
29.8.

www.ickyjov.cz

• výstava • beseda • divadlo • prohlídky • folklor
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech, na
www.ickyjov.cz nebo na facebooku: Informační centrum města Kyjova.
					
vstupy na všechny akce zdarma

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

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

U zámku 683, 696 32 Ždánice

Přátelé Achtele, z. s. Vlkoš

(PÁ–SO) Zvěřinové speciality – MS Ježov zve všechny přátele dobrého jídla na
Oboru do Ježova. Jídla se budou vydávat 28.8.(PÁ) v čase 12:00–20:00 h a 29.8.(SO)
od 11:00 h do vyprodání. V sobotu večer taneční zábava se skupinou VSP Band.

Labuty

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) Vracovské kulturní léto – ve 14:30 řazení krojovaných před KD, v 15:00 h
odchod průvodu k radnici na zvykosloví dožínek, v 16:15 h Baráky – vystoupení vracovských souborů a hosta z Chorvatska, v 19:00 taneční zábava s dechovou hudbou
Vracovjáci. Po dobu akce budou otevřeny sklepy a vinaři Vás srdečně zvou k jejich
návštěvě. Každý návštěvník bude mít možnost zakoupit si v muzeu v ulici Radniční
a u stánku v Barákách libovolný počet lístků (1lístek za 10 Kč). Zájemci si mohou
zároveň koupit i skleničku. Za každý lístek, který předloží vinaři, je nárok na 1dcl
vína. Součástí programu je stánkový prodej rukodělných výrobků, medu, sýrů aj.,
atrakce pro děti, občerstvení včetně grilovaných specialit. Připravte si lehké pracovní kroje pro celou rodinu, trakaře pro děti a pojďte s námi do průvodu.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(PÁ) v 17:00 h Taneční podvečer seniorů – park u hasičské zbrojnice ve
Svatobořicích, hraje DH Svatobořáci. V kulturním programu vystoupí Sokol Svatobořice a harmonikář Petr Světlík. O další kulturní program se postarají zástupci
jednotlivých obcí Mikroregionu Nový Dvůr. Dobré jídlo a pití zajištěno.		
				
vstupné dobrovolné

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

(PÁ–PO) Výstava obrazů a kreseb Aloise Šafránka – v galerii Penzionu u zámku,
pořádá obec Milotice. Vernisáž výstavy proběhne 7.8.(PÁ) v 17:00 h.
(SO–NE) v 8:00 h Memorial Miroslava Schüllera – pořádá MS Horky v areálu MS
Horky.

tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

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

(SO) 10:00–19:00 h Pouťové prohlídky interiérů Fürstovy Vily s prohlídkou
vinných sklepů a degustací vybraných vín – prohlídky s komentářem o historii
Fürstovy Vily, její rekonstrukci i rodině původních majitelů.

Hovorany
9.8.

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
Zahradní posezení i s víkendovým grilováním otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte
výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících každý
všední den 17:00–18:00, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti,
prohlídky stáje. Prohlídky mlýna denně 10:00–17:00, víkendy 10:00–18:00, minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“
– tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
▶ Novinka! Mlynářská masážní stezka – chodník pro chůzi bosou nohou po přírodních
materiálech přirozeně masíruje Vaše chodidla. Přijďte si vyzkoušet zdarma.

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

Hovorany 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

1.8.

Areál Bukovanský mlýn

7.8.–31.8.

Penzion Fürstova vila
Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

Archlebov
Archlebov 2, 696 33 Archlebov
ou.archlebov@razdva.cz

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

29.8.

M
A

14.8.
15.8.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

Milotice

R

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

Během dne: 10:00–19:00 h Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací vína,
10:00–20:00 h Prohlídka prostor římskokatolického kostela, 14:00–20:00 h „Vína ze
zámků ve Bzenci na zámku“ – degustace vín s živou hudbou. Ve 14:00 h Setkání bzeneckých občanů – ocenění významných občanů na KD. V 18:00 h Historický průvod městem až na nádvoří zámku, kde se uskuteční historická scénka s rytířským soubojem.
Ve 13:45 h v areálu TJ Slovan Bzenec Utkání v kopané dorost, v 16:00 h krajský
přebor – TJ Slovan Bzenec a FC Bystrc Brno.
(NE) Mariánská pouť – v 8:00 h ranní mše svatá (celebruje Mgr. Anton Kasan,
zpívané litanie), v 9:00 h řazení procesí u zámku, v 9:15 h průvod procesí se sochami přes náměstí ke kostelu, v 10:00 h zpěv scholy, v 10:30 h slavnostní mše svatá
(celebruje Mons. Andrej Imrich – spišský biskup). Na nádvoří zámku ve 14:00 h
dětské odpoledne – dílničky, představení kočovné divadelní společnosti „O Albrechtovi z Valdštejna“. V 16:00 h loutkové divadlo Kašpárek. V zámeckém parku v 18:00 h
vystoupí DUO Jamaha a Kabrňáci.

ZD
A

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶Otevírací doba: červenec a srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky)
10:00–16:30.
Stálá expozice
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka,
pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice. Sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu
5.7.–30.8.
(NE–NE) Jan Vincent (obrazy)
6.9.–31.10. (NE–SO) Výstava dětských historických hraček (ze soukromých sbírek)
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu)
do 4.9.
(PÁ) „Výstava 015“ – současná práce 15 účastníků a hostů I. a II. ročníku
Ždánického plenéru.

(NE) v 19:30 h Beseda s Petrem Horkým: Století Miroslava Zikmunda – beseda
s režisérem a projekce filmu Století M. Zikmunda. Znáte skutečný životní příběh
Zikmunda a Hanzelky? Všichni znají dva nejslavnější cestovatele, ale nikdo neví,
jaký žili život. Jak proplouvali politickými nejistotami? Jak to měli se ženami?
A s penězi? Projeli celý svět, prodali 6,5 milionu knih, natočili 4 celovečerní filmy
– ale byli šťastní? Jak dokázali vybudovat tak obrovský fenomén, že je dodnes silný?
Letní roadshow k filmu STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA! Cestovatelský film
na cestách. Nejnavštěvovanější dokument v českých kinech roku 2014 vyráží na
letní jízdu po hradech a zámcích, náměstích a letních kinech. Potkáme se?

Významné akce
XIX. Slovácký rok v Kyjově

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

Přijměte pozvání na svátek všech folkloristů – Slovácký rok v Kyjově! Královské město Kyjov se opět
po 4 letech chystá otevřít své brány a přivítat Vás ve dnech 13. – 16. srpna 2015 na nejstarším regionálním folklorním festivalu v ČR, na Slováckém roku v Kyjově. Tento festival má tradici již od roku
1921, nejvýznamnější národopisná slavnost regionu tak již 90 let přivádí do srdce Slovácka tisíce
příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny bude Kyjov opět
patřit lidovým tradicím a zvykům, bohatství a kráse krojů, písním a všem těm, kteří se o jejich
zachování a šíření nejen doma starají. Účast desítek národopisných souborů a muzik z Kyjova
a širokého okolí je zárukou programové pestrosti připravovaných pořadů. Tisíce účinkujících,
od těch nejmenších až po zralé muže a ženy, se budou podílet na oživení všeho, co již není
nedílnou součástí jejich každodenního života, ale tvoří základní kameny kulturního bohatství
a dědictví celého národa. I Vám otevře Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou
pohostinnost, i Vy budete na Slováckém roku upřímně vítáni!

Vstupenky
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v Informačním centru města Kyjova, Svatoborská 26,
Kyjov, tel.: 518 323 484, 602 155 679 a na pokladně Městského kulturního střediska (Dům kultury). Celofestivalová vstupenka v prodeji také v síti Ticketportal.
Vstupné:

celofestivalová
(ČT–NE)
víkendová 		
(SO–NE)
celodenní 		
(PÁ)
			
(SO)
		
(NE)
děti do 6 let, ZTP/P		

500 Kč, rodinná 1 800 Kč
400 Kč, rodinná 1 400 Kč
150 Kč, rodinná 500 Kč
300 Kč rodinná 1 000 Kč
200 Kč rodinná 700 Kč
vstup zdarma

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

30.8.

27.8.

Programový přehled SR 2015 – zdarma
Programový sborník SR 2015 – 20 Kč

(NE) v 15:00 h Rozloučení s prázdninami – před radnicí. Hudební tématické
odpoledne pro děti i dospělé. Hudební vystoupení, dílničky, hry a soutěže pro děti.
V rámci akce vystoupí kyjovský Kašpárek v rohlíku revirvál, Kyjovské kočovné divadlo, Aerobic Nely Kostihové a další.		
vstup volný
(ČT) v 19:00 h Benefiční koncert na podporu Filipa Dobeše a Dětského
kardiocentra FN Motol – Přijďte si užít koncert na letním kině v Kyjově a zároveň udělat dobrý skutek. Účinkují: Kollárovci, Grande Moravia, manželé Řihákovi
a Miroslav Dvorský. Vstupenky si můžete objednat na tel.č.774 825 610 nebo na
info@grandemoravia.cz.				
vstupné 300 Kč

Kino Panorama

Pozvánka do sobotního krojovaného průvodu
15.8.

(SO) ve 14:00 h zveme všechny občany Kyjova do sobotního krojovaného průvodu
(sraz 13:45–14:30 v ulici Zahradní u výškového domu – město Kyjov jde jako poslední).
Více informací na programových plakátech, v programových přehledech a sbornících.
Kompletní informace najdete také na oficiálních webových stránkách festivalu
www.slovackyrok.cz.
15.8.
(SO) 10:00–14:00 h Jste připraveni na Jízdu králů? – Víte, ze kdy pochází tento
tajuplný zvyk? Co znamená volání Hýlom, hálom? Proč má chlapec přestavující
krále v ústech růži? Tyto i další otázky o starobylém zvyku Jízdy králů vám zodpovíme v atriu městského informačního centra v Kyjově ve stánku obce Skoronice.
K dispozici bude také filmový záznam jízd s komentářem, publikace, výstava s interaktivními prvky, skoronské oplatky. Přijďte se poučit i pobavit!

Doprovodný program:
Výstava bednářských výrobků – pořádá Bohumil Šikula – ulice Svatoborská 21.
14.–16.8.
(PÁ–NE) 5. krajská a 11. okresní výstava zvířat mladých chovatelů s mezinárodní účastí – spojená s místní výstavou králíků, holubů, drůbeže a ostatních zvířat. Pořádá Český svaz chovatelů Kyjov a Okresní komise pro práci s mládeží na Palackého
ulici – v areálu naproti Vlastivědného muzea. Výstava se koná 15.8.(SO) 8:00–20:00 h
a 16.8.(NE) 8:00–16:00 h. Více informací: tel.: 604 567 158 (Jiří Rovenský – předseda),
e-mail: rocschkyjov@centrum.cz.
15.–16.8.
(SO–NE) 9. 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, ale i ze zahraničí. Akce je pořádána v rámci XIX. Slováckého roku – desítky
folklorních vystoupení, krojovaný průvod, jarmark, ukázky lidových řemesel, atd.
K poslechu hraje CM. Občerstvení zajištěno.		
vstup zdarma
15.8.
16.8.

(SO) 14:00–24:00 h
(NE) 11:00–17:00 h

Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

1.,21.8.
1.,2.,8.,9.8.
2.8.
2.,20.8.
6.8.
6.8.
7.8.
7.,27.8.
8.,9.8.
20.8.
20.,22.8.
21.8.
21.,23.8.
22.8.
22.8.
23.8.
23.8.
27.,28.8.
28.8.
28.8.
29.8.
29.,30.8.
29.,30.8.
30.8.
Pozn.:

Výzvy a upozornění občanům Kyjova
Výzva občanům Kyjova
▶ Organizační štáb festivalu Slovácký rok v Kyjově 2015 se v souvislosti s konáním letošního již
XIX. ročníku obrací na obyvatele Kyjova a vlastníky obchodů s prosbou o výzdobu výkladních
skříní, případně květinovou výzdobu oken a budov v duchu folklorních slavností. Nejlépe
vyzdobené objekty budou vyhlášeny, oceněny a výsledky zveřejněny v tisku a na webových
stránkách města po skončení festivalu.

(SO) v 15:30 h, (PÁ) v 16:00 h V hlavě USA *2D........................130 Kč/RV 468 Kč
(SO,NE,SO,NE) v 17:30 h Mission: Impossible–Národ grázlů USA ........... 120 Kč
(NE) ve 21:00 h Ovečka Shaun ve filmu VB/Francie *LK .................................80 Kč
(NE) v 15:30 h, (ČT) v 16:00 h V hlavě USA *3D........................150 Kč/RV 540 Kč
(ČT) v 17:30 h Mimoni USA *3D.................................................... 130 Kč/RV 468 Kč
(ČT) ve 20:00 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *2D............................... 90 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *3D..............................100 Kč
(PÁ,ČT) v 17:30 h Mimoni USA *2D.............................................. 120 Kč/RV 432 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Domácí péče ČR.................................................................. 120 Kč
(ČT) ve 20:30 h Úplně bez křídel ČR *LK............................................................60 Kč
(ČT,SO) v 18:00 h Pixely USA *2D...................................................................... 130 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Sedmero krkavců ČR *LK...........................................................80 Kč
(PÁ,NE) v 18:00 h Pixely USA 3D....................................................................... 165 Kč
(SO) ve 20:30 h Ghoul ČR *LK...................................................................... 80 Kč
(SO) v 16:00 h Malý dráček Německo *3D.................................120 Kč/RV 432 Kč
(NE) v 16:00 h Malý dráček Německo *2D......................................100/RV 360 Kč
(NE) ve 20:30 h Domácí péče ČR *LK............................................................... 100 Kč
(ČT) ve 20:00 h, (PÁ) v 17:30 h Nesmrtelný USA.........................................110 Kč
(PÁ) v 15:00 h Jurský svět USA ....................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Velká šestka USA *LK.......................................................... 80 Kč
(SO) ve 20:30 h Nenasytná Tiffany ČR *LK................................................... 80 Kč
(SO,NE) v 16:00 h Barbie Rock’n Royals USA.............................. 120 Kč/RV 432 Kč
(SO,NE) v 17:30 h Krycí jméno U.N.C.L.E. USA............................................ 110 Kč
(NE) ve 20:30 h Rychle a zběsile 7 USA *LK........................................................80 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý |
*LK – letní kino

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

13.–16.8.

Upozornění občanům Kyjova

▶ Nová služba pro pořadatele kulturních, společenských a ostatních akcí – KALENDÁŘ AKCÍ - NA
WEBU MĚSTA KYJOVA – Město Kyjov prostřednictvím svých webových stránek nabízí novou
službu pro pořadatele kulturních, společenských a také ostatních akcí v Kyjově – Kalendář akcí. Tento
najdete v liště na pravé straně webových stránek města Kyjova. Zde se Vám nabízí další možnost
jednak získat přehled o termínu akcí a událostí během celého roku a také samozřejmě možnost zadat
či zveřejnit svou akci i touto formou. V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail: info@mukyjov.cz (do
e-mailu uvádějte vždy předmět: Kalendář akcí!) nebo telefonicky: 518 323 484 nebo 602 155 679.

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

17.–21.8.

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

(ČT–NE) Knihovna knihami vyšívaná. Výstava uspořádaná při příležitosti
XIX. Slováckého roku v Kyjově představuje knihy a autory z Kyjovska, Hodonínska, Strážnicka, ale i dalších regionů Jihomoravského kraje. Krása krojů, lidových písní a tanců, pestré výšivky a spousta fotografií, to vše v knižní podobě.
Otevírací doba výstavy: 13.8.(ČT)17:00–20:00 h, 14.8.(PÁ)10:00–18.00 h, 15.8.(SO)
10:00–18:00 h, 16.8.(NE) 10:00–17:00 h v oddělení čítárna – studovna. Jste srdečně
zváni.				
vstupné dobrovolné
(PO–PÁ) v 9:00–12:00 h Plavete v knihách? – tematicky laděné dopoledne pro děti.
Připravili jsme pro Vás spoustu zajímavých informací o pohádkách, dětské ilustraci,
regionální tvorbě pro děti, fantasy a současné dětské literatuře v oddělení pro děti
a mládež. Kontakt pro přihlášení: detske@knihovna-kyjov.cz, tel.: 518 614 358.
			
		
besedy zdarma

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

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
Otevírací doba na Slovácký rok: 13.8.(ČT) 8:00–12:00, 13:00–20:00, 14.8.(PÁ) 8:00–12:00, 13:00
18:00, 15.8.(SO) 10:00–18:00, 16.8.(NE) 10:00–17:00.
10.8.–25.10. (PO–NE) Kyjovské střípky – výstava z etnografických a historických sbírek
Vlastivědného muzea Kyjov.

Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

Volný příměstský tábor Kyjov
17.–21.8.
(PO–PÁ) 4. Turnus: Tábor na in-linech (mírně pokročilí)
Volný pobyt pro rodiny
26.–30.8.
(ST–NE) Rodinná rekreace v Hutisku-Solanci

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.
13.–30.8.
(ČT–NE) OKOLO KYJOVA– Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na výstavu. Své obrazy a monotypy s folklorními náměty zde až do 30.8.(NE) bude
vystavovat Lenka Jurečková. Vernisáž výstavy proběhne v rámci programu Slováckého roku v Kyjově 13.8.(NE) v 17:00 h v Radniční galerii – nádvoří radnice. Pro
Lenku Jurečkovou (ročník 1977) se folklor stal dominantním námětem, proto se
přímo nabízelo, aby pro Slovácký rok v Kyjově připravila autorskou výstavu. Její
kresby a reprodukce zdobí přebaly zvukových nosičů mnoha folklorních souborů
a muzik i propagační materiály festivalů a slavností. Česká televize jí věnovala jeden
z dílů Folkloriky a svoji tvorbu představila i v televizi NOE. Volná tvorba Lenky
Jurečkové (oleje, akryly, monotypy, akvarely, kresby) čerpá inspiraci v živé tradici
folklorního dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského
pomezí. A tak na obrazech ožívají kyjovské skočné, horňácké sedlácké, strážnické danaje, podlužácké verbuňky, dolňácké sedlcké, tance z Luhačovického zálesí,
myjavské karičky, vlčnovská či skoronická jízda králů, fašančáři ze Strání, Komně
a Bystřice pod Lopeníkem atd. (autor textu: M. Potyka).

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka,
upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína
a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou. Pravidelně každý týden ochutnávka lahvového
vína z naší aktuální nabídky (15 vinařství).

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte nově otevřenou Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme
vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané
nabídky rozlévaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý
doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka … Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou
degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů
malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
28.8.
(PÁ) v 19:00 h Degustace pro veřejnost – vinné sklepy Skalák, Skalka u Kyjova.
Degustace probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej
vstupenek od 14.8.(PÁ) na obou místech.

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

4.8.
11.8.
18.8.
25.8.
1.9.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Sedlec – Hraniční zámek – ATC Lednice – 11,5 km (7:38 h, vlak)
(ÚT) Stupava – motorest Samota – Koryčany – 9,7 km (10:30 h, bus)
(ÚT) Buchlovice – Chabaně – Břestek – 5,1 km (9:07 h, vlak)
(ÚT) Rohatec zastávka – přístaviště – Hodonín – 8,4 km (8:37 h, vlak-nádraží)
(ÚT) Veveří – Bystrc – 8,4 km (8:25 h, vlak)

cena 1 600 Kč

Letecko-modelářský klub Kyjov
Svatoborská 496, 697 01 Kyjov
robert.ondrisek@seznam.cz

tel.: 725 029 307 (Robert Ondříšek)
www.lmkkyjov.cz

19.–23.8.
(ST–NE) Mistrovství Evropy v modelářské kategorii EPA Combat ESCG 2015 –
Combatové soutěže s modely polomaket stíhaček z 1. a 2. světové války. Souboje kde nechybí
adrenalin a srážky. Začátek 19.8.(ST) ve 13:00 h, létá se každý den v čase 9:00 – 17:00 h.
22.8.(SO) dopoledne semifinálové lety a finále, pak slavnostní vyhlášení.

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

30.8.

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

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Život kolem železnice“ – modelové kolejiště velikosti
H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

Vinotéka / Lidová jizba

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

tel.: 518 614 526

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)

21.8.

(PÁ) Pálení ovocných destilátů – možnost přihlásit pálení je 3.8.(PO) na
tel.: 724 224 958 nebo na palenicekyjov@seznam.cz. Zápisy na pořadí pálení se budou brát v pěstitelské pálenici na Luční ulici v Nětčicích 8.8.(SO) v čase 8:00–11:00 h.
22.8.
(SO) Odborný zájezd na zemědělskou a zahrádkářskou výstavu
	Agrokomplex Nitra. Akce spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb.
Odpoledne je připraveno koupání v termálním koupališti Dolné Saliby. Odjezd od
Sokolovny v 6:00 h, od parkoviště za DK v 6:05 h. Přihlášky v kanceláři ČZS v úterý
a pátek. Zve výbor ČZS.

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

Připravujeme
17.9–12.6. (ČT–NE) Akreditovaný kurz zdraví a prevence – s celostátně platným
certifikátem – Masér pro sportovní a rekondiční masáže a Cvičitel zdravotní tělesné výchovy. Součástí jsou i přírodní terapie, vodoléčby, bylinky, zábaly, detoxikace, zdravá výživa a racionální vaření, nemoci a zdravý životní styl, osvěta, testy
a poradenství. Účastníci praxe mohou žádat o stipendium. Spojený kurs probíhá
v 10 prodloužených víkendových konzultacích vždy 1x měsíčně. Přihlášky
z www.lightkurz.cz zašlete do 10.9.(ČT).
21.9.
(PO) Bolesti hlavy – prevence a přírodní léčba.
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih. Moderní ilustrovaná
Bible je pro každého k zapůjčení; při 50% účasti zůstává absolventům jako dárek. Z každé lekce
(i z předchozích témat) jsou zdarma k dispozici účastnické materiály. Součástí je občerstvení
i tombola s kvalitními knihami. Video záznamy přednášek si můžete poslechnout na
www.odhalte.cz/video/. Dotazy zasílejte na e-mail: info@ippoz.cz.
vstup volný
8.8.
(SO) v 17:00 h Kult Babylonu – moderní uctívání dneška.
26.9.
(SO) v 18:00 h Události doby konce – Je důvod k obavám?
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Obsahem jsou základní lidské otázky: Odkud jsem, Proč jsem tady a Kam jdu, dále naplněná i budoucí proroctví, historie sporu
mezi dobrem a zlem, plán záchrany člověka a rady pro šťastný život. Biblické příběhy vykreslují
vzory, které pomáhají budovat charakter a vítězit v životních zkouškách. Sobotní studium nabízí
široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do dnešního života ve 21. století. Studium je volně přístupné a je zaměřené zvlášť pro mládež, děti i dospělé. Koná se na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.

Církev Adventistů s. d.
Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
marek.harastej@centrum.cz

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
tel.: 604 527 939
www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h. V novém roce jste zváni na cestopisy, kursy
praktického vaření a seminář Win wellness – Kroky ke zdraví a životnímu souznění. Součástí je
pravidelné měření zdravotních hodnot a jejich porovnávání, poradenství, ochutnávka receptů
zdravé stravy s receptářem pro všechny účastníky. Výherci tomboly si odnesou kvalitní knihy,
zdravotní produkty a poukazy na masáže. Nabídka pohybových aktivit a praktických zdravotních

tel.: 775 789 009
www.casd.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h Seminář knihy Daniel – aktuální příběhy a předpovědi s významem
do doby konce. Svatoborská 365, Dacom II. patro, Kyjov. Přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej,
tel.: 775 789 009.					
vstup volný

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

▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života – klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita děti 8–15 let).
14.–16.8.
(PÁ–NE) Prázdninový minitábor – pro děti v přírodě pod stany u Lednice
s akčními hrami.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).
info@ippoz.cz

seminářů – dle zájmu. Záznamy z KLUBŮ ZDRAVÍ a přednášek ke stažení na www.zdraviarodina.cz
a www.odhalte.cz. Materiály, zdravotní měření či masáže - tel.: 732 267 771.
Informace na tel.: 604527 939.			
vstup volný
15.8.
(SO) v 15:00 h Zdravotní měření, masáže a poradenství .

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

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství sociálně právní, v oblasti vzdělávání,
zaměstnávání a konzultace s právníkem. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu.
Srpnové akce:
25.8.
(ÚT) ve 14:00 h Sportovní hry pro seniory– na hřišti školy Dr Joklíka.

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

tel.: 602 699 146, 776 584 761

▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová intervence– volejte!
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si
zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).

▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor
Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ One Brain pro veřejnost – jemná a účinná metoda inspiruje lidi k převzetí zodpovědnosti za
udržení pohody a zdraví. Pomůže Vám uvědomit si svou moc a uskutečnit změny, po kterých
toužíte. Mgr.Radka Galanová, tel.: 720 504 902.
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná
terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání
s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

▶Předzápis do kurzů nového školního roku – už nyní si můžete rezervovat místa v kurzech
startujících v září. Omezený počet míst.
▶Příměstský tábor – Pro naše nejmenší nově otevíráme prázdninový příměstský tábor zaměřený
nejen na jazyky, a to v termínu 3.-7.8.2015. Více informací a kompletní nabídka
na www.jazykovka-kyjov.cz.
▶Letní soutěž – protože nový školní rok 2015/2016 u nás začne až za měsíc, rozhodli jsme se
uspořádat malou letní soutěž, ve které můžete vyhrát semestr studia zdarma. Více na našich
facebookových stránkách Jazykovka Kyjov.

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

▶Rádi oznamujeme, že jsme získali titul partnerské školy Cambridge P.A.R.K. Je to pro nás
prestižní ocenění naší práce a práce našich studentů. Pro zájemce otevíráme i ve šk. roce 2015/16
kurzy připravující na Cambridgeské zkoušky již od žákovské úrovně Starters (vhodné již
od 3. ročníku ZŠ).
14.7.–18.8. (každé ÚT) 17:30–19:00 Ladies´ club – úroveň kurzů: elementary
+ pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957,
e-mail: bartonikovaeva@gmail.com).			
cena 1 200 Kč/1 os.
English Weeks
▶ Úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957,
e-mail: bartonikovaeva@gmail.com).				
cena 900 Kč/1 os.
Příprava k maturitě (aj) 2016
▶ Rezervujte si místo ve skupině již během prázdnin. Připravujeme na maturitu státní i školní!!
Od září 2015–duben 2016. Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Hrátky s angličtinou I. a II.
▶Od září 2015 opět startujeme kurzy pro nejmenší. Rezervujte si místo včas. Kapacita omezena
- maximálně 10 dětí na skupinu. Otevíráme skupiny I. (děti od 3 let), II. (děti od 5 let, nebo ty,
které již maji za sebou Hrátky s angličtinou I.). Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
prodejna@chata.cz

tel.: 518 307 711 a 12
www.ckregio.cz

LAST MINUTE ZÁJEZDY
▶Nemáte ještě zajištěnou dovolenou a chcete vycestovat na poslední chvíli? Přijďte do naší
prodejny, pomůžeme Vám vybrat si z obrovské škály zájezdů na poslední chvíli nebo navštivte náš
web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku zájezdů LAST MINUTE a můžete provézt
rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho domova.
▶Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do MiniWellness
v Kyjově. Garantujeme stejné ceny jako přímo u pořadatelské CK. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ondra a Lucka

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

14.8.

(PÁ) v 19:00 h Disco s DJ Igorem

tel.: 602 516 874

