Bzenec
www.greenfood.cz
laskanataliri@seznam.cz

(PÁ) v 16:00 h Vitapárty aneb živé občerstvení v Sokolíčku – Komenského 689 v Kyjově.
Těšte se na skvělý kulinářský zážitek. Nutná rezervace předem na tel.: 733 114 425 nebo
vstupné 150 Kč
emailem laskanataliri@seznam.cz.			
20.5.
(ST) v 17:00 h Setkání s živou stravou s Annou Hýžovou – místo konání: Zdravá výživa
Greenfood, Komenského 51/8 (u pošty). Přihlášky, rezervace a prodej vstupenek na tel.: 733
vstupné 250 Kč
114 425 nebo emailem laskanataliri@seznam.cz.		
▶ každý (ČT) v 17:00 h Zdravé vaření a nevaření s Thermomixem – místo konání: Zdravá výživa Greenfood, Komenského 51/8 (u pošty), ochutnávka samozřejmostí. Nutná rezervace předem na tel.: 733 114 425
		
vstup zdarma
nebo emailem laskanataliri@seznam.cz.

Workout Kyjov
tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)

vymazal13@seznam.cz

www.seberevolta.cz

▶ každé (PO,ČT) 18:00–19:00 Kyjov cvičí workout v Sokolovně
			
členové Sokola a děti do 12 let vstup volný, ostatní 40 Kč

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

1.5.

15.5.
30.5.

30.5.

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

tel.: 518 390 150

zus.kyjov@iol.cz

26.5.

www.zuskyjov.cz

(ÚT) v 18:00 h Trocha píle, nadání a dobré vedení a je to HO – TO – VO – koncert žáků
ZUŠ Kyjov v divadelním sále DK Kyjov.

JazzKlub Kyjov, o. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov

predseda@jazzklubkyjov.cz

15.5.
28.5.
4.6.

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Nové Robert Balzar Trio – koncert projektu „Jazz v Kostce“ v Pražírně
Kyjov, Dobrovského 618. Trio hraje v nové sestavě a s pianistou Jiřím Levíčkem a bubeníkem
Kamilem Slezákem.				
vstupné 100/70 Kč
(ČT) ve 20:30 h Krajňák, Fečo with Otto Hejnic Trio (original modern jazz) – koncert
projektu „Jazz v Kostce“ v Pražírně Kyjov, Dobrovského 618. Ondrej Krajňák (piano), Josef
Fečo (kontrabas), Otto Hejnic (bicí).		
vstupné 100/70 Kč
(ČT) ve 20:30 h Femi Temowo – v Pražírně Kyjov, Dobrovského 618.
vstupné 100/70 Kč

22.5.

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

10.5.
(NE) v 16:00 h Kašpárek se ani čerta nebojí – v divadélku v areálu zámku.
						 vstupné dobrovolné

Čeložnice
Čeložnice 3, 696 51 Kostelec

23.5.

kukulka@seznam.cz

23.5.

29.5.

(SO) S Kulkou na kole – cyklovýlet s průvodcem okolní krajinou. Sraz na zahrádce v 9:00 h.
Trasa mírně zvlněná, délka cca 57 km. Podrobný popis na www.zahradkaukulky.cz v sekci
výlety (Kulkova mutěnická).
(PÁ) ve 20:00 h Večer s CM Friška			
vstupné 50 Kč

Areál Bukovanský mlýn
tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena denně od 11:00 h a zahradní posezení od 10:00 h. Projížďky na ponících pro malé
i větší děti (SO,NE + státní svátky) 14:00–18:30, bez nutnosti objednávky. Minigolf již v provozu, prohlídky
mlýna denně 10:00–17:00.
8.5.
(PÁ) Bukovanský gulášek – již VI. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském
mlýně. Do soutěže budou zapojeny týmy z obcí Kyjovska a součástí bude též bohatý kulturní
program. Program akce: v 10:00 h oficiální zahájení akce (představení jednotlivých týmů
soutěžících, představení poroty, kulturního programu, moderuje Jana a její Tigr); 10:00–
14:00 k dobré náladě hraje multižánrová skupina ŠUFA z Kyjova, atrakce pro děti (skákací
hrad, projížďky na konících, dětská dílna…); 11:30–14:00 vydávání guláše návštěvníkům
(od 12:00 h hodnocení guláše porotou); ve 14:00 h vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
guláš; 14:15–17:30 kulturní program (pódiová vystoupení pod mlýnem): 14:15–14:20 ŠUFA;
14:20–15:10 Kunovjan; 15:10–15:20 ŠUFA; 15:20–16:00 Aerobic Kyjov; 16:00–16:45 ŠUFA
+ Kašpárek; 16:30–17:30 ŠUFA. Po celý den otevřena restaurace, zahradní restaurace, gril
a další.					
vstup zdarma

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany

oubukovany@tiscali.cz

10.5.
17.5.

(SO) ve 14:00 h oslava 50 let od druhé motorové stříkačky v obci Čeložnice – prohlídka zrekonstruovaného stroje, žehnání, ochutnávka vín, pečené prase. Vystoupí ženský sbor
Zpěvulenky a mužský sbor Paniháj, hraje CM Jury Petrů. Pořádá SDH a OÚ Čeložnice
v prostoru u KD.

Dambořice
10.5.

www.zahradkaukulky.cz

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

www.celoznice.cz

tel.: 518 631 325

starosta@damborice.cz

tel.: 777 120 988

tel.: 518 618 022, 603 839 367

www.obecbukovany.cz

(NE) ve 14:00 h Den matek – v Sokolovně
(NE) v 16:00 h Beseda na téma „Nachystej si svůj kroj“ – ukázka přípravy čepce, vázání

Násedlovice

17.5.

www.damborice.cz

(NE) v 15:00 h Koncert DH Dambořanka ke Svátku matek – Katolický dům Dambořice.
Více www.damboranka.cz.
(NE) v 15:00 h 3D spolek Dambořice – divadelní představení pohádky Popelka v Katolickém domě Dambořice.

Nechvalín

30.5.

(NE) v 15:00 h Kytička pro maminku – v KD v Násedlovicích
(PÁ–NE) Rapid šach zrakově postižených
(SO) Rybářské závody
(PÁ) Noc kostelů – kostel sv. Martina

Myslivecké sdružení Habřina

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

8.5.
10.5.
16.5.
17.5.
23.5.

www.obec-hovorany.cz

(PÁ) Den otevřených dveří na střelnici – pořádá SSK Hovorany na střelnici Hovorany.
(NE) Cimbálka hraje nejen maminkám – pořádá Orel jednota Hovorany v sále sokolovny,
hraje CM Grajcar.
(SO) Dětské folklorní odpoledne – pořádá folklorní kroužek Potůček v areálu u tenisových
kurtů.
(NE) Besídka ke Dni matek „V lese“ – pořádá MŠ Hovorany v sále sokolovny.
(SO) Běh naděje – pořádá TJ Sokol Hovorany

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

do 31.5.
1.5.
10.5.
10.5.
10.5.
17.5.
29.5.

kultura@milotice.cz

www.milotice.cz

29.5.
31.5.

3.5.
9.5.

(NE) v 10:00 h Degustace vín – v KD
(SO) ve 14:00 h Výstava vín – pořádá SDH Ostrovánky v KD.

tel.: 608 564 732

21.5.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

tel.: 732 201 401, 608 457 629

30.5.

2.–3.5.
10.5.
17.5.

23.–24.5.
30.–31.5.

www.sobulky.cz

(NE) 15:00–17:00, (PO) 8:00–15:00 Výstava kočárků a panenek – pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ
Sobůlky v místní škole.
▶ Každý (PÁ) 18:30–20:00 Jóga a cvičení pro dobro těla i duše – ženy i muži všech věkových i váhových
kategorií, přijďte si protáhnout celé tělo a posílit veškeré svalové partie do sportovní haly u školy. Nezapomeňte karimatku a pohodlný oděv. Bližší informace na tel.: 727 879 264.

8.5.
9.5.

(PÁ) Diskotéka se stavěním máje
(SO) Krojované hody – průvod po dědině, večer zábava s DH Ištvánci ze Šardic.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice

30.5.

www.strazovice.cz

(SO) ve 14:00 h Den dětí – různé atrakce, soutěže, ukázka karate, ukázka výcviku psů na
hřišti ve Strážovicích.

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice

ou.sardice@sardice.cz

8.5.

14.5.

17.5.
22.5.

podatelna@sardice.cz

Kam v Kyjově
a okolí

květen 2015

I. ročník akce, na které budou mít
návštěvníci možnost ochutnat
ta nejlepší vína z kyjovského Slovácka.

tel.: 518 624 525

www.sardice.cz

(PÁ) 9:00–15:00 Do přírody s myslivcem – pořádá Pro přírodu a myslivost Šardice v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice, cílem je přiblížit dětem myslivecké aktivity
a jejich význam v přírodě, prezentovat projekt Wildlife Estates Label (podpora šetrného
hospodaření).
(ČT) 13:00–18:00 Soutěž ,,Zlatá srnčí trofej“ – pořádá Pro přírodu a myslivost Šardice v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice. Soutěž v oblasti znalostí myslivosti
a ochrany přírody a krajiny, úspěšní účastníci budou reprezentovat na Okresním kole této
soutěže.
(NE) Otevření místní vinařské stezky – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, sraz na
kolech u Rezidence ve 14:00 h.
(PÁ) Zahájení turistické sezóny a vernisáž obrazů – pořádá obec Šardice, začátek v 19:00 h

www.obeczadovice.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen, červen, září, říjen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–
16:00; červenec a srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–16:30; listopad – březen
(PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) po dohodě
▶ Stálá expozice s památkami 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.
Výstava v muzeu:
1.5.–30.6.
(PÁ–ÚT) A ta kráva, mléko dává – tématická výstava se zaměřením na historii zpracování
mléka.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
22.5.–12.7.
(PÁ–NE) Krajina očima tří generací (Danuše Komárková, Michal Dujsík, Jiří Ivičič) –
výstava fotografií
22.5.–12.7.
(PÁ–NE) Výstava k 50. výročí obnovení krojovaných hodů ve Ždánicích

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

podatelna@obeczeravice.cz

30.5.

V rámci této akce bude návštěvníkům
se zakoupenou vstupenkou k dispozici 25
vinařů a vinařství na ulicích Čelakovského,
Svatoborská, Masarykovo nám., Palackého,
Tyršova a U Sklepů (lokalita Šištót).
Jednotlivá vinařství jsou umístěna nejen
v tradičních vinných sklepech, ale rovněž
v historických prostorách kyjovské radnice,
stejně jako ve sklepních prostorách
měšťanských domů kyjovského náměstí.
Akce bude zakončena kulturním programem
s cimbálovou muzikou ve velkém stanu
na Masarykově náměstí (od 19:00).

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(SO) 11:00–14:00 Pohádkový les – občerstvení, táborák, diskotéka v lesíku „Paseky“.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

www.ickyjov.cz

www.ckregio.cz

Významné akce v Kyjově
Zahájení cyklosezóny v Informačním centru města Kyjova
16.5.

(SO) v 13:00 h Zahájení cyklosezóny v Informačním centru města Kyjova – Město Kyjov
a Informační centrum města Kyjova zve všechny cyklisty na oficiální Zahájení cyklosezóny
– odpolední cyklojízda s cenami pro účastníky akce. Vydejte se s námi na kole z Kyjova letos
za žádovskými vinaři a Putováním za vínem Slovácka – Žádovice 2015. V KD v Žádovicích můžete ochutnat široký sortiment vín od vinařů a vinařských firem regionu Bzenecka
a Kyjovska. Vinařské firmy budou mít vína i k zakoupení a vyhrajte zajímavé ceny! Každý
účastník navíc obdrží zdarma turistickou mapu regionu Slovácko.
Co můžete vyhrát?
▶ 1. cena: poukázka na odběr cyklistického zboží v hodnotě 1500 Kč
▶ 2. cena: 2 volné vstupenky na akci Putováním za vínem Slovácka – Žádovice 2015
▶ 3. cena: dárkový balíček města Kyjova pro cyklisty
a další drobné ceny.
Program:
▶ v 13:00 h sraz a registrace účastníků ve dvorním traktu informačního centra a losování výherců
▶ v 13:30 h start cyklojízdy s cykloprůvodcem do Žádovic

Visegrad 4-GP ČR 2015
VSTUPNÉ 500 KČ ZAHRNUJE:

tel.: 518 626 127

(SO) 14:00–24:00 Putování za vínem Slovácka – Žádovice 2015 – pořádají žádovští vinaři
v KD. Můžete ochutnat široký sortiment vín od vinařů a vinařských firem regionu Bzenecka
a Kyjovska. Vinařské firmy budou mít i vína k zakoupení. Chlazená vína samozřejmostí.
Příjemnou náladu zpestří CM a gastronomické speciality. Vstupné zahrnuje volnou degustaci všech vzorků, poukaz na nákup vína v hodnotě 50 Kč, degustační skleničku a katalog
prezentovaných vín. Více na tel.: 603 275 122.
vstupné 290 Kč

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 518 622 128

obec@strazovice.cz

(SO–NE) 13:00–16:00 Výstava fotografií „Wildlife“ – Radoslav Motal, Osvětimany.
				
vstup zdarma
(NE) 13:00–16:00 Výstava intuitivních obrazů ze světa přírodních bytostí –
Anna Vičánková, Zlín.				
vstup zdarma
(NE) 10:00–13:00 FitDay aneb cvičení v přírodě – Gym Dance, Power jóga, Pilates. Registrace předem na tel.: 604 230 881.
(SO–NE) 13:00–16:00 Výstava „1200 let narození Sv. Metoděje“ vstup zdarma
(SO–NE) v 9:00 h Bylinkový seminář – Mgr. Iveta Henzélyová, registrace předem
na tel.: 604 230 881.

podatelna@obeczadovice.cz

16.5.

www.web.telecom.cz/stavesice

Strážovice

tel.: 604 230 881

www.les-park.cz

Žádovice

tel.: 518 622 152

podatelna.stavesice@quick.cz

www.bike-park.cz

Žádovice 89, 696 49

Stavěšice
Stavěšice 9, 696 38 Strážovice

www.babule.websnadno.cz

LES PARK Vřesovice
info@bike-park.cz

tel.: 518 622 425

10.,11.5.

pazderajda@seznam.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den ve Vřesovicích – pořádá Spolek Babule, Obec Vřesovice, TJ Sokol Vřesovice a SDH Osvětimany. Čeká na vás pravšká osada, nástrahy
divočiny a přírodních živlů v táborové základně pod rybníkem. Dobová pečeně
zajištena, s sebou dobové či pohodlné oblečení. Akce se koná za každého počasí.

Vřesovice 312 (nad rybníkem), 696 48 Vřesovice

Sobůlky

www.mestovracov.cz

(ČT) v 18:00 h Slavnostní koncert ZUŠ Vracov – kinosál KD

www.ostrovanky.cz

www.skalkaobec.cz

sobulky@wo.cz

13. 6. 2015
11:00 – 18:00

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

(SO) ve 20:00 h Taneční zábava s hradišťskou skupinou Zz Bar – přijďte posedět a zatancovat si do lesního areálu na Výletišti.

Sobůlky 105, 697 01

OTEVŘENÉ
SKLEPY
KYJOVSKA

Kulturní klub Vracov

tel.: 518 626 227

ou.skalka@seznam.cz

30.5.

www.vlkos.cz

(NE) v 13:00 h O Putovní pohár obce Vlkoš – XVIII. ročník soutěže v požárním útoku pořádá SDH Vlkoš ve spolupráci s obcí na hřišti TJ Sokol Vlkoš. Soutěž je zařazena do Požární
Grand-Prix okresu Hodonín 2015 v požárním útoku. Občerstvení zajištěno.

Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228

starosta@vlkos.cz

10.5.

tel.: 518 618 023

obec@ostrovanky.cz

k zahájení turistické sezony expozic v Augustiniánské rezidenci. Výstava potrvá do konce září.
(SO) Pochod za zdravím + Běh naděje – pořádá Kulturní komise obce Šardice a Sokol
Hovorany, sraz účastníků ve 14:00 h u cyklostezky, občerstvení v cíli zajištěno.
(PÁ) v 18:00 h Noc kostelů – pořádá Římskokatolická farnost Šardice v kostele sv. Archanděla Michaela v Šardicích, připraven bohatý program s prohlídkou kostela.
(NE) 7:00–12:00 Dětské rybářské závody na Zápovědi a dětský den – pořádá Moravský rybářský svaz a obec Šardic, závody pro děti 8–15 let na nádrži Zápověď, prezentace od 6:00 h,
hodnotné ceny a zarybaření zajištěno.

Vlkoš

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany

tel.: 724 760 296

(NE) Litografie Františka Pavlici – pořádá obec Milotice v Penzionu u zámku.
(PÁ) v 15:00 h Pálení čarodějnic – pořádá SDH Milotice na kopci za hřištěm.
(NE) v 15:00 h Den matek – vystoupení Tragačnice z Kyjova + Domov Horizont, dětské
dílničky. Pořádá Zámecká zahrada v zahradnictví SZ Milotice.
(NE) ve 14:00 h O pohár starosty obce – soutěž mladých hasičů, pořádá SDH Milotice u hasičské zbrojnice.
(NE) v 15:00 h Den matek – pořádá Jednota Orla v KD.
(NE) v 15:00 h Zpívání mužských sborů – pořádá obec Milotice a mužský sbor Milotice
v zahradnictví zámku Milotice.
(PÁ) v 17:45 h Noc kostelů – pořádá farnost Milotice v kostele Všech svatých.

www.obecnasedlovice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den „Cesta do pravěku“ – areál ve Žlebech. Vydejte se s námi na
nebezpečnou výpravu. Zasoutěžíte si mezi trilobity, dinosaury, šavlozubými tygry a navštívíte osadu lovců mamutů. Přijďte v maskách pravěkých lidí a zvířat či dinosaurů. Od 20:00 h
pokračuje diskotéka.

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 518 631 428

obec.nasedlovice@seznam.cz

10.5.
22.–24.5.
23.5.
29.5.

23.5.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

tel.: 518 617 445

obec.celoznice@seznam.cz

www.obecmoravany.cz

(SO) ve 14:30 h Zpívání pod májú – 7. ročník setkání mužských pěveckých sborů s ukázkou
stavění máje pořádá MPS Paniháj Moravany, OÚ Moravany, Vinaři a zahrádkáři a Hasiči
Moravany s podporou ŽS Moravjanky u KD Moravany. Účinkují: MS ze Spytihněvi, MS
z Archlebova, MS z Rohatce, MS z Vnorov a MPS Paniháj za doprovodu CM J. Petrů. Doprovodný program: v 13:00 h stavění máje, ochutnávka zabijačkových specialit a výborných vín
sponzorů a Panihájců.				
vstupné dobrovolné

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

Dambořice 69, 696 35

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

(PÁ) 9:00–17:00 Prvomájová výstava vín – 61. ročník jedné z nejstarší ochutnávky a výstavy
vín u nás se uskuteční ve sklepních prostorech pod Sokolovnou. K poslechu i tanci hraje CM.
V ceně vstupného: sklenička, katalog, ochutnávka vystavovaných vín.
vstupné 250 Kč
(PÁ) v 19:00 h divadelní představení Mam´zelle Nitouche – opereta v podání Pražské komorní zpěvohry v KD Bzenec. V hlavní roli Otakar Brousek ml. Předprodej v infocentru
vstupné 150 Kč
města Bzence (projekty@bzenec.cz, tel.: 722 183 283).
(SO) 9:30–18:00 Den otevřených sklepů – přijeďte si do Bzence najít svého vinaře, ochutnat
místní speciality a posedět u příjemné muziky. Akce pořádaná místními vinaři ve spolupráci
s městem Bzenec. Po ukončení ochutnávky doprovodný program na nádvoří bzeneckého
zámku. Předprodej v infocentru města Bzence (rezervace na jméno – projekty@bzenec.cz,
mob. 722 183 283), na místě na nádvoří bzeneckého zámku a u vinařů. V ceně vstupenky je
i poukaz v hodnotě 100 Kč na nákup vína. vstupné v předprodeji 400 Kč, na místě 450 Kč
(SO) v 16:00 h „Ráda piju, ráda jím, …“ – pořad konaný u příležitosti 10. výročí ženského
pěveckého sboru Bzenecké drmolice se uskuteční na nádvoří bzeneckého zámku. V programu vystoupí hosté Drmolice z Polešovic, FS Salajka Dambořice, Jablůčko Bzenec, Jařinka
z Těmic, lidový vypravěč V. Hučík, Marijánek Bzenec, mažoretky ZŠ Bzenec, MPS Malina
z Kozojídek, MPS z Nedakonic, MPS Vacenovice, ŽS z Hroznové Lhoty, ŽPS Nedakonice. Po
skončení pořadu následuje beseda u cimbálu s CM Friška. Občerstvení zajištěno. vstup volný

tel.: 602 516 874

(PÁ) v 19:00 h MELODIK-77 zahraje před Sport Billy

www.bzenec.cz

tel.: 607 005 066

moravany@tiscali.cz

2.5.

Loutkové divadlo Kašpárek

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

www.kasparek.webzdarma.cz

tel.: 723 876 086

Moravany 73, 696 50 Moravany

M
A

1.5.

Moravany

šatky, rajdění. Povede paní Jarmila Rybová v Sokolovně.

R

Greenfood Kyjov
Komenského 51/8 (u pošty), Kyjov, 697 01
tel.: 733 114 425 (Zuzana Pospíšilová – informace, rezervace a prodej vstupenek)

vstupné 100 Kč

ZD
A

konfrontací a ne útokem či útěkem. Přednášející: Mgr. Eva Bartoníková.

• neomezenou degustaci vín
v jednotlivých lokalitách akce,
• katalog s mapkou trasy,
• degustační skleničku s logem akce,
• kulturní program,
• 2x poukaz (bonus) v hodnotě 100 Kč na nákup vín
u vybraného vinaře.

16.5.

(SO) Visegrad 4-GP ČR 2015 – mezinárodní etapový cyklistický závod mužů kategorie Elite
a U23 Europe Tour 12. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov a město Kyjov. Závod se koná pod
záštitou hejtmana JmK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka Lukla. Start v Hodoníně na Masarykově nám. v 11:30 h, cíl v Kyjově na Masarykově nám. cca do 15:45 h.

17.5.

(NE) 14:30–18:00 Zábavné odpoledne pro celou rodinu – pořádá Město Kyjov v rámci
prorodinné politiky v Sokolíčku Kyjov (Komenského 689). Akce se uskuteční u příležitosti
Dne rodin (15.5.). Zábavným odpolednem provede DJ, těšit se můžete na besedy s místními
odborníky na témata týkající se rodinného života, tvořivé dílničky pro děti i dospělé (např.
kettlování, tvoření z papíru), ukázku canisterapie, představení Krav Maga, trénování paměti,
zkrášlovací koutek a další zajímavé aktivity a informace pro celou rodinu. Vybrané aktivity
zajistí místní organizace, jejichž činnost je primárně zaměřena na rodiny.
vstup zdarma

30.5.

(SO) Kyjovská padesátka spojená s akcí pro děti a mládež u příležitosti Mezinárodního dne
dětí – 41. ročník turistického pochodu pořádá DDM Kyjov ve spolupráci s TJ Jiskra Kyjov.
Trasy: 10, 20, 27, 35, 50 km vedou výhradně po turisticky značených cestách Chřibů. Směr
pochodu: Kyjov – Kameňák – hora sv. Klimenta – Cimburk – Staré Hutě – Buchlov. Prezence
6:00–9:00 v restauraci Sport Billy, cíl tamtéž do 18:00 h. Každý účastník obdrží popis trasy
s mapkou. Pro rodiče s dětmi: v 9:00 h pojede autobus (pouze pro rodiče s dětmi, nutno
přihlásit na startu) na zastávku Kameňák, odtud pěšky na Zavadilku (3 km), kde pracovníci
DDM Kyjov připravili od 10:00 h soutěžní hry a táborák. Zpět do Kyjova pěšky nebo individuálně. Informace: DDM Kyjov (tel.: 518 612 139) nebo Jaroslav Slabák (tel.: 737 815 010,
startovné 30 Kč
e-mail: kct.kyjov@seznam.cz).			

Zábavné odpoledne pro celou rodinu

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním
centru Kyjov (Svatoborská 26/6).
V den akce možno zakoupit vstupenky od 9:00.
Více informací na:

Kyjovská padesátka

WWW.KYJOVSKESKLEPY.CZ

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!

Významné akce v okolí
Putování moravským Slováckem
2.5.

(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice, zve na tradiční, již 14.
ročník turistické akce. Prezence: 8:00–17:00 v hostinci U Sirotků ve Vřesovicích, pěší trasy
o délkách 5, 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách 14 a 45 km. Na startu účastníci obdrží
mapku s popisem trasy, každý účastník bude navíc odměněn originálním pamětním dárkem

a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Odměněna
bude také nejpočetnější rodina. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–
2016“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí cyklu Toulavý kočárek. Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Připravujeme
XX. ročník Concentus Moraviae
30.5.–25.6.

(SO–ČT) XX. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
– jubilejní 20. ročník s podtitulem „Pojďme slavit!“.
Koncerty v Kyjově a okolí:
1.6.
(PO) v 19:30 h Private Musicke: Raquel Andueza (soprán), Jesús Fernández Baena (theorba), Pierre Pitzl (barokní kytara) – zámek Milotice. Program: Tarquinio Merula, Claudio
Monteverdi, Barbara Strozzi, John Dowland.		
vstupné 250/150 Kč
18.6.
(ČT) v 19:30 h VocaMe: Sigrid Hausen (mezzosoprán), Sarah M. Newman (soprán), Petra
Noskaiová (mezzosoprán), Gerlinde Sämann (soprán), Michael Popp (idula, harfa, santur,
oud, dilruba), Michael Popp (umělecký vedoucí) – kaple sv. Josefa Kalasanského v Kyjově.
Program: Hildegarda z Bingenu.			
vstupné 200/100 Kč
▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do 29.5. (PÁ) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích. Po tomto datu budou vstupenky za plnou cenu.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC), důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba
a 1 doprovod).

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

program@mkskyjov.cz

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

Kino Panorama
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

7.,8.,17.5.
8.,9.,16.5.
9.,10.5.
10.,14.,17.5.
10.,21.5.
13.5.
13.5.
14.,15.5.
15.5.

20.5.
21.–24.5.
22.,28.5.
23.,29.5.
24.5.
27.5.
28.,30.5.
29.,31.5.
30.,31.5.
Pozn.:

(SO) v 17:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *3D
................................................................................................................ vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
(ST) v 19:00 h Rudá mašina USA/Rusko
............................................................................. vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
(ČT–SO) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Život je život ČR ..................................... vstupné 110 Kč
(PÁ,ČT) ve 20:00 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *3D........................... vstupné 130 Kč
(SO,PÁ) ve 20:00 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *2D........................... vstupné 110 Kč
(NE) v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *2D
................................................................................................................ vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(ST) v 19:00 h Projekt 100: Klub rváčů USA/Kanada
............................................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Hurá na fotbal Argentina *2D.......................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Hurá na fotbal Argentina *3D.......................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Dítě číslo 44 USA ................................................................ vstupné 110 Kč
*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 | 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

14.5.

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

www.knihovna-kyjov.cz

(PÁ,ČT,NE) v 17:30 h Ovečka Shaun ve filmu VB/Francie.......... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Ghoul ČR *2D............................................................................. vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:00 h Ghoul ČR *3D ............................................................................ vstupné 120 Kč
(SO) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Rychle a zběsile 7 USA .................................. vstupné 110 Kč
(NE) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA .................................. vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Za kamarády z televize ..............vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Diplomacie Francie/Německo
............................................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Avengers: Age of Ultron USA *2D.............................. vstupné 130 Kč
(PÁ) v 17:00 h, (SO) ve 20:00 h Avengers: Age of Ultron USA *3D............... vstupné 155 Kč
(SO) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Píseň moře Irsko ........................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(NE,ČT) v 17:30 h Popelka USA ...................................................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(NE,ČT) ve 20:00 h Ex Machina USA/VB .......................................................... vstupné 110 Kč
(ST) v 16:30 h Bio senior: Vybíjená ČR .................................................................vstupné 60 Kč
(ST) v 19:00 h Pořád jsem to já USA............... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Ladíme 2 USA ....................................................................... vstupné 110 Kč
(PÁ) v 17:00 h Avengers: Age of Ultron USA *2D............................................ vstupné 130 Kč

(ÚT) v 9:00 h beseda „Tiskománie – čtivo, informací jak je libo“ – Městská knihovna Kyjov pořádá setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Čtenáře seznámíme s vývojem
a historií tisku a současnou nabídkou tiskovin na mediálním trhu. Akce se koná v prostorách
jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítána je i široká veřejnost.
						
vstup zdarma
(ST) v 17:00 h Skrytá síla léta v potravinách – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.
6.5.
					
vstupné 100 Kč
13.5.
(ST) v 17:00 h Od slov přes základní zvuky Bytí k ryzímu prazvuku věčného Ticha – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstupné dobrovolné
14.5.
(ČT) v 9:00 h Květuška a její rozkvetlá zahrádka – čtení pro děti z MŠ na zahradě ZŠ a MŠ
Bohuslavice.				
vstup zdarma
14.5.
(ČT) v 13:00 h Přátelství Malého prince – k 115. výročí narození spisovatele Antonie de
Saint-Exupéry – beseda pro děti v Knihovně Bohuslavice.
vstup zdarma
21.5.
(ČT) v 9:00 h a v 10:30 h Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – malé čtenáře čeká
pasování spisovatelkou, básnířkou Martou Veselou Jirousovou. V rámci programu vystoupí Miloslav Inocenc Černý s Nezbednými pohádkami od nezbedného dědečka nezbedným
vnučkám. Vítána je i široká veřejnost maminek s malými dětmi. Přednáškový sál.		
					
vstupné zdarma
25.5.
(PO) v 16:00 h Venkov a krajina – autorské čtení a představení knihy Petra Jelínka a Lubora
Kysučana na pobočce Městské knihovny Kyjov v Bohuslavicích. Tato publikace se zabývá
českou krajinou mezi venkovem a městem, krajinou přírodní i narušenou intenzivní lidskou
činností, krajinou opečovávanou i chráněnou. Kniha vznikla v rámci projektu „Internacionalizace, inovace praxe sociální – vědní vzdělávání pro 21. století“. V 17:00 h následuje
poznávací pěší túra po Chřibech v okolí Bohuslavic s poutavým a poučným výkladem p.
Jelínka. Vítána je i široká veřejnost.			
vstupné dobrovolné

Vlastivědné muzeum Kyjov
tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

16.5.

www.masaryk.info

info@lidova-jizba.cz

tel.: 725 613 613

www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–22:00, (NE) 14:00–20:00.
do 10.5.
(NE) Výstava „Válka a mír“ – výstava obrázků dětí z kyjovských MŠ a ZŠ.
11.5.–8.6.
(PO–PO) Zuzana Špačková a Ondřej Drozd: Abstrakce a příroda – vernisáž výstavy obrazů studentů katedry výtvarného umění Masarykovy university Brno proběhne 11.5. (PO)

sachykyjov@seznam.cz
www.sachykyjov.sweb.cz

(PÁ) III. Kyjovský koník: Šachový turnaj pro děti a mládež – pořádá spolek Šachy Kyjov
za podpory města Kyjova a Sokola Kyjov v malém sále DK Kyjov. Turnaj je určen pro děti
a mládež do 15 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů. Přihlášky e-mailem
sachykyjov@seznam.cz, dodatečné přihlášky na místě při prezenci do naplnění kapacity
sálu. Tempo turnaje je 2 x 15 minut na partii, hraje se 7 kol. Prezence účastníků od 9:30 h,
začátek turnaje v 10:00 h, v 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje.

Domov Horizont, přípěvková organizace
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303

www.horizontkyjov.cz

31.5.

(NE) v 10:00 h Den otevřených dveří: Letní den

Odbor KČT Mapa Brno
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.

(ÚT) Jevišovka – Drnholec – Novosedly – 9 km (7:38 h, vlak)
(ÚT) Těšanka – Bučovice – 14,4 km (8:56 h, bus)
(ÚT) Radějov – Tvarožná Lhota – Strážnice – 8,5 km (8:37 h, vlak. nádraží)
(ÚT) Želetice – rezervace Adamce – Šardice – 8 km (8:56 h, bus)
(ÚT) Mor. N. Ves – NKP Mikulčice – Mikulčice – ČD Lužice – 11 km (8:37 h, vlak. nádraží)

hkchriby@seznam.cz

Horolezecký klub Chřiby

Skautský oddíl Kyjov
skautkyjov@seznam.cz

17.–22.8.

tel.: 776 894 260

http://podchribaci.skauting.cz/

(PO–SO) Skautský letní příměstský tábor – pro děti do 11 let. Vedoucí: Mgr. Jan Polášek.
Základna: Skautská klubovna, ul. Sv. Čecha (zde bude tábor každý den začínat a končit).
Podrobnější informace: http://podchribaci.skauting.cz/, skautkyjov@seznam.cz.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov

ddm@domecekkyjov.cz

www.oskrok.cz

(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití: Práce na šicích strojích – opravy, různé techniky šití, šití
hotových výrobků pod vedením odborníka, seriál techniky patchworku.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Drátovaný šperk – přijďte si vytvořit originální ozdobu.

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
4.5.
(PO) 15:00–17:00 promítání dokumentárního filmu „Poslední sny“ – v rámci projektu
MFF Jeden svět, Člověk v tísni o.p.s.
18.5.
(PO) 15:00–17:00 volný program

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Brandlova 127, 697 01 Kyjov

tel.: 739 307 583

rodinysdetmikyjov@seznam.cz

www.css-kyjov.cz

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (PO) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna
Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:

tel.: 518 612 139, 739 272 215

www.domecekkyjov.cz

28.5.
(ČT) v 15:30 h Závěrečná přehlídka kroužků DDM Kyjov – DK Kyjov
Volné pobytové tábory Hutisko-Solanec

Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.			
vstup volný
▶ 1.5. (PÁ) Boj o nadvládu 2 lidských přirozeností. Jak zvítězit sám nad sebou?; 8.5. (PÁ) Plán
spasení a židovské svátky; 15.5. (PÁ) Zjevení 10. kapitola (minulost i budoucnost církve); 22.5.
(PÁ) Duchovní dary a test jejich rozpoznání; 29.5. (PÁ) Křesťan a Hudba (zákonitosti melodie,
harmonie, textu a rytmu).
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Koná se na Svatoborské 365, Dacom
2. patro, Kyjov.

Církev Adventistů s. d.

Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
marek.harastej@centrum.cz

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213
www.svaztp.cz

Římskokatolická farnost Kyjov

doby konce. Svatoborská 365, Dacom II. patro, Kyjov. Přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej,
tel.: 775 789 009.					
vstup volný

www.kyjov.dekanat.cz

(PÁ) v 18:00 h Noc kostelů – během večera budou zpřístupněny všechny kostely v Kyjově
s doprovodným programem. Budete mít jedinečnou příležitost podívat se do míst, která jsou
během roku nepřístupná. Více na www.kyjov.dekanat.cz.

Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová intervence – volejte!
▶ Kurz laskavé asertivity II. – další modul pro všechny absolventy základního kurzu. Info: 602 699
146 (Radka Galanová).
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ 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 – cíleným uvolněním emočních bloků přestanou vaše chování ovládat skryté
motivace, strachy a obavy. Chcete změnit svůj další život? Facilitátorka 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).

Roska Kyjov

Apoštolská církev Kyjov
tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.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 pro děti 8–15 let.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
6.,13.,20.,27.5. (ST) 18:00–19:30 To nejzajímavější z Knihy Evangelia podle Matouše
Pozvánky – nutná přihláška předem

tel.: 607 254 431

roskakyjov.hodonin@seznam.cz

6.,13.,20.,27.5. (ST) 10:00–13:30 ergoterapie – Urbanova 625/8 Kyjov
6.,20.5.
(ST) 14:00–15:30 pravidelné cvičení – Urbanova 625/8 Kyjov
13.,27.5.
(ST) 14:00–15:30 psychorelaxace – Urbanova 625/8 Kyjov

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

1.5.

10.5.
6.–17.7.

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila

cprkyjov@ado.cz
sevelovi@seznam.cz

1.5.
5.5.
7.5.
12.5.
14.5.
19.5.
21.5.
26.5.
28.5.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.roskakyjov.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PÁ) v 10:00 h Workshop vrbohrátky – postavíme domeček z proutí, který poroste
s dětma. Sebou nářadí a staré bavlněné hadry, které použijeme jako mulč.
(NE) Vítání ptačího zpěvu – sraz v 8:00 h na parkovišti v Miloticích před zámkem.
(PO–PÁ) 2. příměstský tábor pro děti 2,5–9 let – více na www.radovanky-kyjov.cz.

Centrum pro rodinu Kyjov

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

(PÁ) Sokolíček
(ÚT) 9:30–11:30 Sluníčko z papíru
(ČT) 9:30–11:30 Jarní květiny
(ÚT) 9:30–11:30 Zvířátko z papírového talířku
(ČT) 9:30–11:30 Burza dobrých nápadů a receptů
(ÚT) 9:30–11:30 Modelování
(ČT) 9:30–11:30 Cvičení na balónech
(ÚT) 9:30–11:30 Zpívání a povídání
(ČT) 9:30–11:30 Kreslení křídami

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy, ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.

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

Mateřská škola a Základní škola Boršov
Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 581

skola@skolazahumnykyjov.cz

25.–29.5.

www.skolazahumnykyjov.cz

(PO–PÁ) 8:00–15:00 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016 – v prostorách MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304. Nabízíme: speciální výukové metody a pomůcky, individuální přístup,
psychorelaxační místnost, rehabilitační službu, bezplatné školné. Během zápisu se lze informovat o možnostech vzdělávání a výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také
prohlédnout prostory MŠ.

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazykovka-kyjov.cz

7.5.

(ČT) v 17:00 h Neformální setkání lektorů, studentů a zájemců o studium – v prostorách
učebny v Kyjově-Boršově (Ivana Javora 3092). Chystáme pro vás ochutnávku alkoholických
i nealkoholických nápojů typických pro země, jejichž jazyky vyučujeme, opékání špekáčku,
grilování a další drobné pohoštění. Přijďte si neformálně a přátelsky popovídat, seznámit se
s lektory a spolužáky. Rezervace na tel.: 603 281 237 nebo e-mailu studijni@jazykovka-kyjov.cz.				
vstupné 70 Kč
▶ Předzápis do kurzů začínajících v září 2015 – first minute nabídka kurzů za zvýhodněné ceny.
▶ Jarní nabídka intenzivních kurzů pro skupiny i jednotlivce včetně přípravných kurzů na pracovní pohovory v cizím jazyce.

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

sídlo: Janáčkova 830/24, centrum: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov

tel.: 731 402 095

(NE) v 15:00 h Benefiční koncert ke Svátku matek – pořádá OREL jednota a další v divadelním sále DK Kyjov. Vystoupí: Statis Prusalis se svými přáteli z Ostravy; Romská CM
Cémtézekom z Brna s primášem Tomášem Zouharem; Dechový soubor ZUŠ z Kyjova vedený Miloslavem Procházkou; Národopisný soubor Kosteláci s vedoucím Václavem Horákem
předvedou Slováckou svatbu z Kyjovska dle zápisu v matrice z r. 1905. Výtěžek koncert je
určen pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně na výzkum a léčbu rakoviny a leukemie.
Čestnou záštitu nad koncertem převzali: Ing. Stanislav Juránek, starosta ORLA jednot ČR
a Mgr. František Lukl, starosta města Kyjova.
vítané vstupné 50 Kč a více

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

tel.: 602 699 146, 776 584 761

▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Jednou za 14 dnů v (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské minispolčo – je určeno pro děti, jak
předškolního, tak školního věku. Více na www.kyjov.dcpr.cz.
▶ Kurz historického šermu
▶ 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.
Květnové aktivity:
4.,18.5.
(PO) v 16:00 h Keramika pro každého – přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe nebo pro
někoho blízkého originální výrobek z hlíny. Vaší fantazii se meze nekladou.

(ÚT) v 16:00 h Den otevřených dveří – prohlídka prostor centra, odborný výklad
k poskytovaným službám, možnost projít Denní stacionář, místnost pro relaxace
a nahlédnout na to, jak pracují i další služby v tomto objektu. Součástí akce pro
veřejnost je i Bleší trh, jehož výtěžek poslouží ke zlepšení služeb.

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)

fakyjov@ado.cz

tel.: 775 789 009
www.casd.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h Seminář knihy Daniel – aktuální příběhy a předpovědi s významem do

19.5.

▶ 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 jídelně penzionu pro seniory.
▶ 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.
▶ Připravuje se kurz na PC na červen – zájemci se mohou přihlásit v kanceláři.

b.cupal@tiscali.cz

▶ 25.5. (PO) Bylinky a jejich použití – Domácí přírodní lékárna (pohoštění, knihy, masáže šíje, tombola).
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih. Seminář probíhá na

www.fenix-centrum.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Kyjov

10.5.

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h na Svatoborské 365, Dacom 2. patro. Informace
na tel. 604 527 939.					
vstup volný

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede psycholožka
Mgr. Jurásková.						
vstup zdarma

29.5.

tel.: 604 527 939

www.zdraviarodina.cz

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

(ST) v 9:00 h Jak překonat lenost
(ST) v 9:00 h Jak udělat dobrý dojem

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
info@ippoz.cz

Klub dobrovolníků

6.5.
20.5.

(PÁ–NE) Tatínci v akci s dětmi – dle předlohy S tebou mě baví svět.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

OREL jednota Kyjov
www.horochriby.blog.cz

(PÁ) Chřibská stovka – sraz 19:00–20:00 u vlak. nádraží Kyjov. Cíl 16.5. (SO) 19:00–20:00
u vlak. nádraží Kyjov, malé občerstvení během pochodu zajištěno.
startovné 100 Kč
(SO) Chřibská padesátka – sraz 7:00–8:00 u vlak. nádraží Kyjov. Cíl 16.5. (SO) 19:00–20:00
u vlak. nádraží Kyjov, malé občerstvení během pochodu zajištěno.
startovné 50 Kč

Kostelec 248, 695 51 Kostelec

20.5.

12.–14.6.

cena 1 600 Kč

tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

mirostas@seznam.cz

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

www.mestokyjov.cz

Čajovna & Galerie

(PÁ) 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!

Brandlova 92, 697 01 Kyjov

8.5.

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

www.SlovackaGalerieVin.cz

Šachy Kyjov, o. s.

tel.: 518 697 583, 606 765 030

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00
do 10.5.
(NE) „Známí, neznámí hrdinové 2. sv. války“ – výstava artefaktů 2. sv. války v Kyjově a okolí.
14.–31.5.
(ČT–NE) Starověký Egypt očima žáků ZŠ Dr. Joklíka Kyjov – výstavu výtvarných prací
žáků pořádá Město Kyjov a ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov. Vernisáž výstavy proběhne 14.5. (ČT)
v 16:00 h.

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

16.5.

jindrich.pleva@tiscali.cz

www.vinotekakyjov.cz

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)

Radniční galerie

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 518 307 732

www.lidova-jizba.cz

cena 3 700 Kč

Agentura pro občany
18.5.

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, víno, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, … Nyní i nově otevřená vinotéka s prodejem sudového
i lahvového vína a doplňkového prodeje spojeného s vinařskou tématikou.
1.–31.5.
(PÁ–NE) Májová soutěž – tombola z rozkvetlého stromu. Kdo si zakoupí sladkou nebo slanou „ Májovou kytku“ může vyhrát!

15.5.

d.sedlackova@mukyjov.cz

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

Lidová jizba a vinotéka Kyjov

od 1.5.

10.–19.7.
(PÁ–NE) 2. Turnus: Léto bez hranic/Leto bez granica		
Volné příměstské tábory Kyjov
17.–21.8.
(PO–PÁ) 4. Turnus: Tábor na in-linech (mírně pokročilí)
Volné pobyty pro rodiny
12.–23.6.
(PÁ–ÚT) Zájezd do Bulharska
26.–30.8.
(ST–NE) Rodinná rekreace v Hutisku-Solanci

www.naskyjov.estranky.cz

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
do 10.5.
(NE) Staň se uměleckým řezbářem – výstava prací oboru Uměleckořemeslné zpracování
dřeva (SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec). Výstava je prodloužena!
6.5.
(ST) v 18:00 h Přednáška „2. sv. válka na Kyjovsku“ – přednáší Mgr. Blanka Pokorná v nové
budově muzea.

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

Komenského 617, 697 01 Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov

v 16:30 h.					
vstup volný
(ČT) v 19:30 h Laos (země Buddhy, srpu a kladiva) – povídání Marcely Fiamoli o třítýdenním putování severní indočínou po Mekongu, vesnicemi i pralesem.
vstupné 50 Kč

Železniční expozice Stavědlo

5.5.

5.5.
(ÚT) v 19:00 h Žadovjáci – Seriál dechových hudeb v divadelním sále DK Kyjov.
						
vstupné 150 Kč
7.5.
(ČT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers a Techtle mechtle – v divadelním sále DK Kyjov.
Netradiční spojení dvou předních českých travesti skupin – Screamers a Techtle Mechtle –
přesně to nabízí nová show s názvem ,,Přijela pouť“.		
vstupné 280 Kč
11.5.
(PO) v 19:00 h Zlatý časy – divadelní představení pro dospělé v divadelním sále DK Kyjov.
		
vstupné v předprodeji 330 Kč, na místě 350 Kč
13.5.
(ST) v 10:00 h O koblížkovi – divadelní představení pro děti od 3–12 let (MŠ, ZŠ i veřejnost)
v divadelním sále DK Kyjov.			
vstupné 50 Kč
11.–17.5.
(PO–NE) 10:00–18:00 Výstava „Katastrofy lidského těla“ – v malém sále DK Kyjov. Panoptikum voskových figurín lidských bytostí – anatomické anomálie, které inspirovaly mnohé
tvůrce filmových hororů. Školní výpravy při počtu více jak 10 dětí za 30 Kč/os + doprovod
zdarma. Vstupenky lze zakoupit pouze na místě.
				
vstupné děti, senioři a ZTP 40 Kč, dospělí 80 Kč
15.5.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici. Trhy se budou pravidelně
opakovat každý první pátek v měsíci (tj. 5.6., 3.7, 4.9., 2.10.).
27.5.
(ST) v 19:00 h Vojenský umělecký soubor Ondráš – vystoupení v rámci Oslav 70. výročí
osvobození Kyjova a ukončení 2. světové války proběhne v divadelním sále DK Kyjov. Místenky si rezervujte a vyzvedněte v předprodeji na pokladně DK (PO,ST,ČT 15:30–16:30).
Rezervovaná místa nutno obsadit do 18:45 h, jinak místenky propadají a neobsazená místa
budou obsazena dalšími zájemci.			
vstup volný
31.5.
(NE) v 17:00 h Kácení máje se Slováckým souborem Kyjov na náměstí
Připravujeme na červen:
4.6.
(ČT) Partička na vzduchu – letní kino Kyjov
14.6.
(NE) V. Dyk & B-Side Band v letním kině v Kyjově – vstupné do 31.5. 490 Kč, poté 590 Kč.
25.6.
(ČT) Kšanda – divadelní představení v letním kině Kyjov

1.,7.,24.5.
1.5.
2.5.
2.,3.5.
3.5.
6.5.
6.5.

16.5.

Vymazalova.L@gmail.com

2.4.–18.6.

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

www.lets-speak.webnode.cz

(každý ČT) 18:30–20:00 Základy italštiny na dovolenou – 1 lekce/90 min, celkem 12 lekcí.
Kurz se uskuteční při minimální účasti 5 lidí, lektorka: Ing. Martina Kovářová (tel.: 608 628
676, e-mail: martinesse@seznam.cz). Kurz proběhne v prostorách jazykové školy Let´s
speak, Tř. Komenského 51/8.			
cena 2 000 Kč
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.
13.–17.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Poznáváme anglicky mluvící země
20.–24.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Cestování
Summer Day Camp
▶ Hlavní lektorky: Mgr. Lenka Vymazalová, Mgr. Eva Bartoníková. Rezervace pouze e-mailem: vymazalova.l@gmail.com. Cena obsahuje pracovní materiály, cestovné, vstupy, obědy, ohodnocení lektorů.
						
cena 2 000 Kč
27.–31.7.
(PO–PÁ) pro děti 1.–5. tříd ZŠ
3.–7.8.
(PO–PÁ) pro žáky 6.–9. tříd i žáky z víceletých gymnázií
Série přednášek – Školy lásky v rodině
2.5
(SO) v 16:00 h přednáška na téma Škola lásky v rodině podle dětské psycholožky Jiřiny
Prekopové v prostorách prodejny Greenfood – Komenského 51 (vedle pošty). 3. přednáška:
Emoční konfrontace – jak vnímat své emoce a mít rád sám sebe, jak řešit konflikty emoční

