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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na hřišti u fary (Palackého tř. 64/1 – vchod z parkoviště). Pro
holky i kluky ve věku od 5 let. Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu?
Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč (příspěvek na vybavení) s dětmi probereme základy
tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny
Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ 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 u kávy, ale především nad
Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každý (PÁ) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno pro
děti jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi
nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

2.7.
10.–14.7.

ART muzeum legend – otevírací doba: červenec–srpen (ÚT–NE) 11:00–17:00.
24.7.–4.8.
(PO–PÁ) Letní tvořivé dílny – s Lenkou Jurečkovou pro děti (rezervace předem nutná)
30.7.
(NE) 11. Mlýnské kolo – Historické dny – interaktivní folklorní festival. V 13:00 h
výstava V. Vrána (obrazy), dětská dílna – mletí obilí, prohlídky muzea; v 15:00 h pořad
Cesta životem s písní a tancem (J. Pavlík, P. Petržela, sbor z Bukovan, Levandula Čejkovice, Marýnka Vracov, Pajtáši, H. a J. Petrů, J. Kútný, J. Smutný a další).
▶ Červenec–srpen: Venkovní výstava „Objekty ze slámy“ (LANDART 2017) – J. Tauber, Ústav nábytku, designu a bydlení, MENDELU Brno.
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.

Bukovany

Ježov

8.7.

(SO) v 10:00 h Turnaj starších žáků a ve 14:00 h Pouliční turnaj – pořádá TJ Vlast Ježov na hřišti. Během turnaje proběhne autogramiáda s Michalem Kempným, reprezentantem ČR v ledním hokeji a hráčem NHL Chicago Blackhawks. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
(SO) v 13:00 h Den Moravsko-slezského piva – pořádá TJ Vlast Ježov na hřišti. Součástí pivních slavností bude turnaj starých pánů, kterého se zúčastní 8 mužstev z Čech
a Moravy. Hudba po celý den. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Kostelec u Kyjova

1.7.

www.vesklepe.cz

(SO) v 15:00 h 6. ročník Výstavy vín – ve Vinném sklepě Krýsa. Hosté se mohou těšit
na osm vinařství, Rosé vine Bar, CM Baranica a nebudou chybět dobroty z grilu.
vstupné 250 Kč (v ceně je degustační sklenička, katalog a kupón na nákup vína v hodnotě 100 Kč)

Mužský sbor Lovčice
8.7.

www.obecbukovany.cz

info@mslovcice.cz

www.mslovcice.cz

(SO) v 15:00 h VI. ročník Posezení u cimbálu s koštem vín – v Lovčicích v areálu
u lesa (v případě nepříznivého počasí na KD). V 18:00 h se v rámci folklorního programu představí soubor Habřéci z Lovčic a mužské sbory z Archlebova, Milotic, Vacenovic, Věteřova, Vlčnova a Lovčic. Po skončení oficiálního programu bude pokračovat
beseda u cimbálu s CM Kyjovsko.

Milotice
tel.: 518 618 011

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Výborná kozí zmrzlina.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – Mlynářská dvanáctka – nefiltrovaný ležák vařený pro
mlýn (denně od 10:00 h). V přízemí mlýna prodej zmrzliny, pecáků, patentů.
Aktivní léto na mlýně:
▶ Projížďky na ponících denně: ve všední dny v čase 17:00–18:30, SO,NE a o svátcích v čase 14:00–
18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna jsou možné denně v čase 10:00–18:00. Každodenní degustace vín.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

3.6.–2.7.
1.7.
7.7.
8.7.

Ratíškovice
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice

kultura@milotice.cz

tel.: 518 367 236

podatelna@ratiskovice.com

2.7.
9.7.

www.ratiskovice.com

(NE) Cyrilometodějská pouť – na Nákle
(NE) 49. Mezinárodní festival dechovek Ratíškovice – v areálu Baník Ratíškovice.
Program: v 10:00 h Mladá muzika Šardice, Kemp´ner Musikanten Tielen z Belgie,
Svatobořáci, Moravská Veselka, Vlčovanka ze Slovenska, Veselá muzika Ratíškovice –
dopolední program moderuje Dagmar Bělíková. Od 14:00 h Mistříňanka, Hulíňané,
Stříbrňanka, Slovácká kapela Romana Horňáčka, Keramička, Trnkovjanka – odpolední pořad moderuje Karel Hegner.

Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov

22.7.

tel.: 518 626 227

29.7.

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně
Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

(SO–NE) Výstava fotografií Tomáše Košíka – otevřeno vždy o víkendu 14:00–17:00,
Penzion u zámku
(SO) ve 14:00 h Pohádkový les – zahrada SZ Milotice
vstupné 20 Kč
(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy prací Aleny Šupálkové a Marcely Gruberové –
Pozdní sběr – galerie v Penzionu u zámku, výstava je otevřena každý víkend v červenci
14:00–17:00
(SO) 16:00–20:00 Květinový bál – hospodářské nádvoří SZ Milotice, hraje DH Miločanka a její host Kemp´ner Musikanten Tielen z Belgie

Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 217, 777 948 493

kd@svatoborice-mistrin.cz

13.–16.7.
22.7.

Syrovín
podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

28.–29.7.
28.7.

(PÁ–SO) 6. Pivní slavnosti – na hřišti. Srdečně zve Rodinný minipivovar Syrovar.
(PÁ) ve 20:00 h zahájení slavností + zábava s živými kapelami (MONUMENT Uherské
Hradiště, BACK TO THE ROOTS Bzenec, TABAK KABÁT REVIVAL Uherské Hradiště, FARÁŘOVI NETOPÍŘI Zlín).
29.7.
(SO) ve 14:00 h pro děti připraven skákací hrad a jiné atrakce. Děti vstup zdarma. Program pro dospělé, pivní soutěže, ve 14:00 h DJ Dušan, večer zábava s živými rockovými
kapelami (THE NEW VOISIS Moravský Písek, MEALOT EX-ARGEMA, METALLICA REVIVAL BEROUN Beroun, X-RAY Prachatice).
▶ Na čepu se vystřídá 17 druhů piva.
jednodenní vstup 100 Kč, dvoudenní vstup 170 Kč

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

15.7.
29.7.

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – v areálu za starou školou, pořádá SDH Šardice, hraje Motýl
band CZ
(SO) v 11:00 h Šardické sklepy dokořán – otevřeno okolo 20 sklepů místních vinařů,
po 19:00 h posezení s hudební produkcí

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice
Vacenovice 130, 696 06

has.vacenovice@seznam.cz

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

tel.: 724 096 154 (Bábík Petr)
www.sdhvacenovice.cz

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala,
velitele výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

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

Želetice
zeletice@zeletice.cz

21.7.
22.–24.7.
22.7.
22.7.
23.7.
24.7.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725

www.zeletice.cz

(PÁ) v 18:00 h Hodová ochutnávka vín – KD
(SO–PO) Krojované hody
(SO) v 17:00 h Setkání mužských sborů u příležitosti 10. výročí založení mužského sboru
v Želeticích – hřiště
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava – hřiště, hraje DH Dambořanka
(NE) ve 14:00 h Krojovaný průvod obcí
(PO) v 19:00 h Kácení máje – hřiště

KYJOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově
a okolí

3.–4. 8. (ČT–PÁ) v otevírací době IC, atrium informačního centra
POHÁDKOVÉ KRAJINKY ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN, prodejní výstava
5. 8. (SO) 17:00, před radnicí – SLOVÁCKÝ SOUBOR KYJOV – vystoupení
5. 8. (SO) 19:00, za Domem kultury – LETNÍ ŠRUMEC POD KAŠTANY – večer
s CM
11.–13. 8. (PÁ–NE)

ČERVENEC 2017

KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

13. 8. (NE)

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÝ PROGRAM

12. 8. (SO) 18:00, letní kino

www.mestokyjov.cz

Program XXI. ročníku:
18:00 Old Boys Poutníci
18:45 Sem Tam
19:35 Vítězové Folkového kvítku 2017
20:10 Zdravice zasloužilých matadorů

460 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě

Bedřich Smetana

MÁ VLAST

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

Cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů
a hájů, Tábor, Blaník.

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, dále
řešení dotazů, informace k pořadům, vracení vstupenek, výlep plakátů.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov
www.ticketportal.cz

21.–22.7.

20:40 CM Jury Petrů
21:30 Vojta „Kiďák“ Tomáško
22:10 Žalman & spol
23:20 Pozdní sběr

18. 8. (PÁ) letní kino – koncert kapely TURBO
25. 8. (PÁ) 14:00, před radnicí – koncert kapely NÁVRAT Z KYJOVA
25. 8. (PÁ) 19:30, atrium informačního centra – VÁCLAV SŮRA
cestovatel, polárník a publicista, cestovatelská beseda s promítáním
26. 8. (SO) před radnicí – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
26. 8. (SO) 19:00, za Domem kultury – LETNÍ ŠRUMEC POD KAŠTANY
večer s CM
27. 8. (NE) 17:00, atrium info. centra – ODPOLEDNE SE SWING FAMILY,
mini taneční lekce swingu či melodie k poslechu

(po – pá 9:00 – 17:00, so - ne 9:00 - 15:00)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

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, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

Významné akce v Kyjově

200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

vstup volný

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - srpen 2017 je 12.7. (ST).

(SO) v 15:00 h Bierfest Vacenovice 2017 – Více v sekcí Významné akce v okolí.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

17. 9. (NE) 19:30, divadelní sál
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen–říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátek) 10:00–16:00 (červenec–srpen
do 16:30 h)
Stálá expozice
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé
modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
6.6.–16.7.
(ÚT–NE) „Ždánický zámek a podzámčí“ – obrazy Jana Vincenta
21.7.–27.8. (PÁ–NE) Ruční práce našich babiček a prababiček
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
5.5.–9.7.
(PÁ–NE) „Děda a vnuk“ – František Viliš (samorosty), Ondřej Drozd (obrazy)
5.5.–9.7.
(PÁ–NE) „Ždánice – krajina a lidé“ – fotografie ze soutěže občanů
16.7.–17.9. (NE–NE) Jaroslav Jurčák „Život a dílo“ – vernisáž 16.7. (NE) v 18:00 h. Výstava významného slováckého sochaře k jeho nedožitým 80. narozeninám, který byl autorem
nejen monumentálních sochařských realizací ve veřejném prostoru, ale také tvůrcem
medailí plaket a drobné komorní plastiky. Výstava návštěvníky zavede i do soukromí
umělce a nabídne také autobiografickou knihu nazvanou Můj šťastný život.

Želetice 189, 696 37 Želetice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

www.zdraviarodina.cz

Spolehlivý návod pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Zúčastněte se pestrého programu přednášek, písniček a zkušeností, zakončeného zdravým obědem. Odpoledne je možnost společné procházky v přírodě a posezení s tématy
Knihy knih a zdravým pohoštěním. Pro potřebné je zajištěn odvoz. Upřesnění místa na
tel.: 732 267 771.					
vstup volný
Rekondiční pobyt New start – dovolená pro celou rodinu
▶ Rekondiční a výukové pobyty New start 2017 jsou pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj cholesterol,
tlak, krevní cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Pobyty se konají v Luhačovicích (Pozlovice), v Chorvatsku a Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou: 13.–20.8. (NE–NE);
24.9.–1.10. (NE–NE) a 25.12.–1.1. (PO–PO). Cena 6 300 Kč. Jizerské hory: 25.6.–2.7. (NE–NE).
Cena 4 900 Kč. Chorvatsko – Severní Dalmácie (Srima): 10.–17.9. (NE–NE). Cena 7 750 Kč. Více
informací na www.zdraviarodina.cz; tel.: 732 267 771; info@ippoz.cz.
Kurz Light – Přírodní procedury a poradenství zdravého životního stylu s MUDr. Jochenem
Hawlitschekem, MPH, BA a dalšími odborníky
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice – penzion Spokojené stáří Pozlovice. Pro spolupracovníky klubů zdraví sleva na 1 080 Kč. Přihlášky: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771,
www.zdraviarodina.cz				
cena 2 500 Kč
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů a přírodních procedur
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí v Luhačovicích vzdělávání
v oblasti zdravého životního stylu. Některé obory jsou akreditovány Ministerstvem školství ČR,
jiné mezinárodním programem LIGHT. 1. konzultace: 21.–24.9. (ČT–NE); 2. konzultace 26.–
29.10. (ČT–NE), 4. kon. 16.–19.11. (ČT–NE); 5) 24.–26.11. (PÁ–NE); 6) 14.–17.12. (ČT–NE); 5) 18.–
21.1.2018 (ČT–NE); 6) 15.–18.2. (ČT–NE); 7) 15.–18.3. (ČT–NE); 8) 12.–15.4. (ČT–NE); 9) 10.–
13.5. (ČT–NE); 10) 14.–17.6. (ČT–NE). Vyučované obory: masáže, vodoléčby, cvičitel zdravotní TV,
kuchař rac. stravy, prevence nemocí, Bible, ekozemědělství atd.
Kurzy celostního zdraví
▶ Kurzy zdravé výživy a racionálního vaření; kurzy zdravotní TV, přírodních procedur a léčeb. prostředků; kurz šťastné manželství a harmonická rodina; programy pro MŠ, ZŠ i SŠ s prevencí závislostí;;
kurz soběstačného života a ekozemědělství; světem Bible – stručný obrazový seminář základních témat Knihy knih; studium knih Daniel a Zjevení. Info na tel.: 732 267 771.

www.svatoborice-mistrin.cz

(NE) Farní pouť k Navštívení Panny Marie
(SO) 9:00–15:00 Seminář s besedou a výstavou „Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně“ – ZŠ ve Svatobořicích-Mistříně
(ČT–NE) Folklorní festival Mistřín 2017 – Více informací v sekci Významné akce
v okolí.
(SO) Letní noc se skupinou Generace – u hasičské zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)

Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127

8.7.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 608 667 478

www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile
a ocenění po celém světě. Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Franciscu. Přímo
ve vinařství se nachází stylová vinotéka, kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce spjatý Svatoborský sklípek, který slouží k občerstvení a ubytování. Sledujte nás na facebookových stránkách
Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.

tel.: 724 760 296

www.milotice.cz

www.skalkaobec.cz

(SO) Tradiční hodky – V 10:30 h mše svatá v kapli sv. Josefa; v 15:00 h setkání harmonikářů na výletišti, vystoupí asi 15 hráčů na harmoniku; ve 20:00 h taneční zábava
s kapelou Kombet z Hodonína na výletišti. Srdečně zve Obec Skalka.
(SO) Taneční zábava s VSP bandem – na výletišti. Srdečně zve Obec Skalka.

2.7.
8.7.
tel.: 733 791 612

vesklepe@vesklepe.cz

Areál Bukovanský mlýn
info@bukovansky-mlyn.cz

www.jezov.cz

Vinný sklep Krýsa

(SO) v 13:00 h Uliční fotbalový turnaj – na velkém hřišti, večer taneční zábava, zahraje
skupina Alejmelí, pořádá TJ Družba Bukovany

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel., fax: 518 626 221

objezov@tiscali.cz

1.7.

(ST) Cyrilometodějská pouť – program: dopoledne v 9:30 h mše svatá u kapličky na
návsi; v 10:30 h vystoupení dětí MŠ, pasování školáků; odpoledne ve 14:00 h krojovaný
průvod obcí; ve 20:00 h hodová zábava v prostorách společenského domu

www.obec-hovorany.cz

(SO) Dětský den – letní areál, pořádá kulturní komise při OÚ Hovorany
(SO) 11:00–19:00 X. Den otevřených sklepů v Hovoranech – letní areál, ve 20:00 h
posezení u cimbálu, pořádá Spolek Hovoranských vinařů, z.s., www.vinozhovoran.cz
(SO) ve 20:00 h Myslivecká noc – letní areál, pořádá MS Dolina Hovorany, hraje
DH Túfaranka

tel.: 776 597 232
tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

22.7.

5.7.

www.mouchnice.webnode.cz

ou.skalka@seznam.cz

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

8.7.
15.7.

obec.mouchnice@tiscali.cz

www.bzenec.cz

(NE) ve 20:00 h Pavel Callta – koncert se uskuteční v zámeckém parku. Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum města Bzence (tel.: 722 183 283,
projekty@bzenec.cz).		
vstupné v předprodeji 200 Kč; na místě 250 Kč
(PO–PÁ) 8:00–13:00 8. ročník Prázdninových fléten – KD Bzenec. Jedinečný kurz
hry na zobcovou flétnu neomezený věkem ani dovednostmi. Přihlášku a více informací
naleznete na www.prazdninovefletny.wz.cz, FB profilu nebo na tel.: 605 333 321.

www.artmlyn.eu

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411

Hovorany

tel.: 602 969 267, 723 734 938

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

15.7.

informator@bzenec.cz

Ježov 75, 696 48 Ježov

▶ Letos o prázdninách připravíme 3 týdny příměstského tábora, a to v termínech: 10.–14.7. (PO–PÁ),
24.–28.7. (PO–PÁ) a 21.–25.8. (PO–PÁ).
Více zde: http://radovanky8.webnode.cz/news/primestsk-tabor-2017/.

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

tel.: 517 367 428

M
A

▶ Každé PO, ÚT a ČT 9:30–11:30
▶ Pondělní KMK se bude otvírat pouze dle telefonické domluvy, klidně i v daný den.
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz. Změny v programu vyhrazeny!

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

Mouchnice
Mouchnice 7, 683 33 Nesovice

R

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685 (Radka
Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Lukostřelba pro veřejnost SO a NE 12:00–18:00.
▶ Večerní promítání na mlýn (ST po setmění, cca od 21:00 h).
▶ Lidoví výrobci – předvádění řemesel (NE od 13:00 h).
▶ Otevřená Rotunda – prohlídky vinotéky se sklepením a degustace moravských vín s možností nákupu (NE od 16:00 h).
Novinky:
▶ Chystáme si pro Vás půjčování krojů pro děti – přijďte si své ratolesti obléct do krojů, budete mít
krásnou vzpomínku.
▶ Vážení, zveme Vás na naši zbrusu novou expozici slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol. Přeneste se
s námi do prostředí, ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě. Těšíme
se na Vaši návštěvu!

ZD
A

Klub maminek Kyjov

Gastro festival

(PÁ) v 19:00 h, (SO) v 10:00 h Gastro festival – „Svátek všech milovníků kvalitní
gastronomie, lahodného vína, piva a delikates“ – prostory okolo radnice a DK. Užijte
si možnost ochutnat na více jak 15 gastro zastávkách od speciálních hamburgerů, různých grilovaných mas, přes vegetariánské a veganské speciality, až po domácí zmrzlinu
nebo palačinky. Chybět nebude ani tradiční kuchyně, bramborové patenty nebo béleše.
Lahodná vína, na 15 druhů piv a různé druhy skvělých limonád. Je libo šnečí delikatesy nebo salát s brouky? I tyto vrcholy gastronomie naleznete v sobotu před radnicí.
21.7. (PÁ) v 19:00 h hraje kapela Ferrum. 22.7. (SO) v 10:00 h otevření gastro stánků.
Pódiový program po celý den až do pozdního večera. Doprovodný program pro děti,
skákací hrad, malování na obličej, vození dětí na ponících.
vstup volný

Barevné léto s kyjovským íčkem 2017

• 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
31.7.

Prohlídky Kyjova s průvodcem

(PO) v 10:00 h Prohlídka Kyjova s průvodcem – tradiční prohlídka, na které Vás
průvodce seznámí se současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených
prostor radnice či kaple sv. Josefa.
28.8.
(PO) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, kde se dozvíte
zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období funkcionalismu.
Start prohlídek: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace a rezervace na
tel.: 518 323 484, info@mukyjov.cz.				
vstupné zdarma
3.–4.8.
25.8.

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin

(ČT–PÁ) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – prodejní výstava sukulentů

Václav Sůra – cestovatel, polárník a publicista

(PÁ) v 19:30 h Václav Sůra – cestovatel, polárník a publicista – cestovatelská beseda
s promítáním

Odpoledne se Swing Family

27.8.

(NE) v 17:00 h Odpoledne se Swing Family – mini taneční lekce swingu či melodie
k poslechu

3.9.

(NE) v 17:00 h VI. Setkání ženských pěveckých sborů – folklorní odpoledne, vystoupí
Tetky z Kyjova a jejich hosté

VI. Setkání ženských pěveckých sborů

Významné akce v okolí
13.–16.7.
13.7.
14.7.

15.7.

Folklorní festival Mistřín 2017

(ČT–NE) Folklorní festival Mistřín 2017 – sportovní areál Jednoty Orel Svatobořice-Mistřín. Více informací na webu: www.ffmistrin.cz. Změna programu vyhrazena.
(ČT) v 18:00 h Otevření výstav – Lidové ornamenty a svatební kroje ve Svatobořicích-Mistříně
(PÁ) v 18:30 h Idem svícu zazpívat, vlastně nachystat ; v 19:30 h Můj milý deníčku – pořad dětských souborů a muzik; ve 21:15 h O lásce s láskou – hudební ztvárnění emocionálního rozpoložení našich předků v okamžicích milostných vzplanutí i zklamání; ve
23:00 h Beseda u cimbálu – s Varmužovou CM
(SO) v 13:00 h Lidový jarmark – prezentace lidových řemeslníků a jejich výrobků;
v 15:00 h Toš vitajte a okoštujte!; v 17:00 h Krojovaný průvod obcí; v 17:45 h Zahájení
festivalu s přehlídkou svatebních krojů; v 18:30 h Za horama dědina – o své trampoty
i radosti spojené s láskou se podělí soubory z jiných regionů; ve 20:30 h Svatba na kyjovském Dolňácku – svatební zvyky v podání souborů kyjovského Dolňácka; ve 22:30 h
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

16.7.

8.7.

Letí smetí – kompozice nejlepších představení pražského tanečního divadla BUFO,
BUdoucnost FOlkloru; ve 24:00 h Sólo svaďba! – taneční zábava s DH Svatobořáci
(NE) v 11:00 h Loutna česká, kostel Navštívení P. Marie – soubor třinácti hudebních
skladeb od českého barokního skladatele A. Michny; v 16:00 h Koncert DH Mistříňanka
k jejímu 50. výročí; v 17:45 h Ekonom Bratislava – galaprogram předního slovenského
souboru

Bierfest Vacenovice 2017

(SO) v 15:00 h Bierfest Vacenovice 2017 – Hasiči Vacenovice pořádají již šestý ročník
vydařené pivní akce, která se uskuteční v místním hasičském areálu. K ochutnání bude
současně připraveno více jak 20 druhů piv (klasické 11° a 12°, tmavé, kvasnicové, s příchutí, speciální atd.). Samozřejmostí jsou i nealkoholické nápoje a něco na zub např.:
pečené koleno speciál, grilovaná vepřová kýta. V průběhu akce se uskuteční soutěže
o ceny s pivní tématikou. Večer vyvrcholí zábavou se skupinami TABÁK – KABÁT
revival a OverBand. Připraveno kryté posezení pro více jak 700 lidí! Na Vaši návštěvu
se těší pořadatelé.
vstupné je 150 Kč; prvních 50 hostů vstup zdarma

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

1.7.

(SO) v 17:00 h Swing Dixie – před radnicí. Koncert swingového orchestru vojenské
hudby Olomouc AČR pro veřejnost. V případě deště se koncert neuskuteční.		
		
vstup volný
8.7.
(SO) ve 14:00 h Hudební skupina Návrat z Kyjova – na pódiu před kyjovskou radnicí.
Sobotní koncert pro veřejnost kyjovské skupiny Návrat. V případě deště se koncert neuskuteční.				
vstup volný
8.7.
(SO) v 19:00 h Letní šrumec pod kaštany – za DK. Další z oblíbeného cyklu besed
u cimbálu pod širým nebem v rámci Kyjovského kulturního léta. Hraje CM. Ke zpříjemnění atmosféry připraven bar „U cifrujícího srdéčka“.
vstup volný
15.7.
(SO) v 17:00 h Hudební skupina Naboo – na pódiu před kyjovskou radnicí. Sobotní
koncert mladé jazzrockové kapely z Kyjova pro veřejnost. V případě deště se koncert
neuskuteční.				
vstup volný
19.7.
(ST) ve 20:00 h Koncert na terase „Zdenka Trvalcová – La Belle Vie“ –Posluchači
budou mít možnost slyšet nejen chansony slavné Edith Piaf, ale i písně Djanga Reinhardta, Serge Gainsbourga, Lucienne Delyle, Desirless a dalších. Neopakovatelný zážitek
zaručen. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorách DK. Pozor,
omezená kapacita. Předprodej zahájen: Městské kulturní středisko Kyjov, IC Kyjov
a na www.ticketportal.cz. Vchod na terasu je přístupný z boku budovy (jako na odbory
MěÚ), 4. patro, k dispozici je výtah.			
vstupné 280 Kč
21.–22.7.
(PÁ) v 19:00 h, (SO) v 10:00 h Gastro festival – „Svátek všech milovníků kvalitní
gastronomie, lahodného vína, piva a delikates“ – Více informací v sekci Významné
akce v Kyjově.
29.7.
(SO) v 17:00 h DH Šohajka – na pódiu před kyjovskou radnicí. Sobotní koncert DH
Šohajky pro veřejnost. V případě deště se koncert neuskuteční.
vstup volný
Připravujeme:
11.–13.8.
(PÁ–NE) Kyjovské letní slavnosti			
vstup volný
13.8.
(NE) Tradiční dožínkový program
12.8.
(SO) v 18:00 h Žalmanův folkový Kyjov – letní kino. Program: XXI. ročníku: v 18:00 h
Old Boys Poutníci; v 18:45 h Sem Tam; v 19:35 h vítězové Folkového kvítku 2017;
ve 20:10 h Zdravice zasloužilých matadorů; ve 20:40 h CM Jury Petrů; ve 21:30 h Vojta
„Kiďák“ Tomáško; ve 22:10 h Žalman & spol; ve 23:20 h Pozdní sběr.
				
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
17.9.
(NE) v 19:30 h Bedřich Smetana „Má vlast“ – v divadelním sále. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých
luhů a hájů, Tábor, Blaník.
vstupné v předprodeji 390 Kč; na místě 450 Kč

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

1.7.
1.7.
2.,7.7.
2.,9.7.
5.7.
5.7.
6.7.
6.7.
7.7.
8.7.
8.,21.7.
9.7.
12.7.
12.7.
13.7.
13.7.
14.7.
14.,22.7.
15.,27.7.

(SO) v 18:00 h Já padouch 3 USA*2D..............................................................120/RV 432 Kč
(SO) ve 21:30 h Trollové USA*LK...................................................................................... 80 Kč
(NE,PÁ) ve 21:30 h Bezva ženská na krku ČR*LK........................................................ 80 Kč
(NE,NE) v 18:00 h Já padouch 3 USA*3D......................................................140/RV 504 Kč
(ST) v 17:30 h Auta 3 USA*2D...........................................................................120/RV 432 Kč
(ST) ve 20:00 h Mumie USA*2D......................................................................................120 Kč
(ČT) ve 20:00 h Mumie USA*3D.....................................................................................140 Kč
(ČT) v 17:30 h Já padouch 3 USA*2D.............................................................120/RV 432 Kč
(PÁ) v 18:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*2D..............................120 Kč
(SO) v 18:00 h Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA*3D..............................140 Kč
(SO) ve 21:30 h, (PÁ) ve 21:00 h Špunti na vodě ČR*LK............................................. 80 Kč
(NE) ve 21:30 h Dítě Bridget Jonesové USA*LK........................................................... 80 Kč
(ST) v 17:00 h Spider-man: Homecoming USA*2D...................................130/RV 468 Kč
(ST) ve 20:00 h Transformers: Poslední rytíř USA.....................................................130 Kč
(ČT) ve 20:00 h Wonder woman USA............................................................................110 Kč
(ČT) v 17:00 h Spider-man: Homecoming USA*3D..................................150/RV 540 Kč
(PÁ) ve 21:30 h Assassin´s creed USA*LK...................................................................... 80 Kč
(PÁ,SO) v 17:30 h Spider-man: Homecoming USA*2D............................130/RV 468 Kč
(SO) v 17:30 h, (ČT) ve 20:00 h Spider-man: Homecoming USA*3D.... 150RV 540 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

15.7.
(SO) ve 21:30 h Hledá se Dory USA*LK.......................................................................... 80 Kč
16.7.
(NE) ve 21:30 h Všechno nebo nic ČR*LK..................................................................... 80 Kč
16.,21.7.
(NE,PÁ) v 18:00 h Já padouch 3 USA*2D....................................................... 120RV 432 Kč
19.7.
(ST) v 17:30 h Auta 3 USA*3D...........................................................................140/RV 504 Kč
19.,26.7.
(ST,ST) ve 20:00 h Válka o Planetu opic USA*2D.......................................................130 Kč
20.7.
(ČT) ve 20:00 h Válka o Planetu opic USA*3D...........................................................150 Kč
20.7.
(ČT) v 17:30 h Já padouch 3 USA*3D.............................................................140/RV 504 Kč
22.7.
(SO) ve 21:00 h Pohádky pro Emu ČR*LK..................................................................... 80 Kč
23.7.
(NE) v 17:30 h Letíme USA...............................................................................................110 Kč
23.7.
(NE) ve 21:00 h Instalatér z Tuchlovic ČR*LK.............................................................. 80 Kč
26.,28.7.
(ST) v 17:00 h, (PÁ) v 17:30 h Valerian a město tisíce planet USA*2D.................130 Kč
27.,29.7.
(ČT) v 17:00 h, (SO) v 17:30 h Valerian a město tisíce planet USA*3D................150 Kč
28.7.
(PÁ) ve 21:00 h Lichožrouti ČR*LK.................................................................................. 80 Kč
29.7.
(SO) ve 21:00 h Anděl páně 2 ČR*LK............................................................................... 80 Kč
30.7.
(NE) v 17:30 h Maxinožka Francie..................................................................................110 Kč
30.7.
(NE) ve 21:00 h Masaryk ČR*LK....................................................................................... 80 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK
– členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (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
druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

3.7.
13.3.–31.7.

www.knihovna-kyjov.cz

(PO) v 9:00 h Půjčování knih – v Centru sociálních služeb Kyjov. Jídelna CSS Kyjov.
(PO–PO) POZOR: ZMĚNA TERMÍNU UZAVŘENÍ KNIHOVNY – Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude uzavřena až do 31.7. (PO) z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy. Aktuální denní tisk je k dispozici ke čtení v Králíčkově cukrárně
PO–PÁ (kromě ST) 8:00–9:00. Možnost půjčování knih na pobočce v Bohuslavicích (omezený fond): PO, ÚT, PÁ 15:00–17:00, ČT 9:00–17:00. Knihy, které jste si
půjčili v Kyjově, nelze na pobočce vrátit! Meziknihovní výpůjční služba po domluvě:
bohuslavice@knihovna-kyjov.cz.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
2.7.–13.9.
(NE–ST) Výstava Nositelé tradic – v nové budově muzea

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 518 697 583, 606 765 030

d.sedlackova@mukyjov.cz

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

2.7.

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Ve znamení nostalgie“ – Modelové kolejiště velikosti H0
a stálá expozice železnice na Kyjovsku.			
vstupné dobrovolné

tel.:725 613 613

www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje,
kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
10.7.
(PO) v 16:30 h Zahájení výstavy „Sběratelská vášeň“ – Výstava sběratele Petra Vykoukala z Lovčic. Tentokrát vystaví svou sbírku pivních tácků a malých kalendáříčků.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Akce v letní sezóně:
1.5.–30.9.
(PO–SO) Po celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským pivovarem nabízíme
chlazené čepované pivo. Přijďte ochutnat Kyjovský ležák 12% nebo Kyjovský polotmavý Jantar 12,5%. Druh čepovaného piva měníme dle momentální nabídky Kyjovského
pivovaru.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(ST) ve 20:30 h Duo Kerlek – povídají si hudbou – Hudební výlet s multiinstrumentální dvojicí z dvou končin světa – Japonec a rumunský Čech v protnutí žánrů, tradic
i výrazových forem. Ondřej Landa žije v chatrči na samotě v lesích rumunských Karpat,
kde farmaří, skládá, píše. A občas si zaletí zahrát do Japonska. Hico Natsuaki je profesionální jazzman a přední hráč na melodiku v Japonsku. Žije v horském údolí v Naganu.
A občas si zaletí do Evropy. Jako právě teď.		
vstupné 100 Kč
23.7.
(NE) ve 20:30 h Sam Hagmann – Beaty and the Beats – Talentovaný multiinstrumentalista Sam Hagmann působil po mnoho let jako vážený „sideman“ na Novém Zélandu a ve svém rodném Švýcarsku. Beauty and the Beats je kulminace letité a neúnavné
Hagmannovy práce tvořící unikátní, globalizovanou elektroniku, která sváří expertně
řemeslný „breakbeat“ do variace neobvyklých nástrojů, zahrnujících trumpetu, kytaru,
klávesy, trombon, didgeridoo a švýcarský roh. Jeho sólová show slučuje muziku s vizuálním uměním skrze přemýšlivé videoprojekce zprostředkovávající oduševnělé zážitky,
které jsou překvapující, invenční a univerzálně platné, s vizí pozitivity a lásky.
						
vstupné 150 Kč

www.kyjovsky-pivovar.cz

14.–17.7.
(PÁ–PO) Letní ovoce, těstoviny a zeleninové saláty i s masem a rybou
Připravujeme na srpen:
18.–20.8.
(PÁ–NE) Grilování a letní smoothies

19.7.

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

15.7.

www.zahradkaukulky.cz

(SO) ve 20:00 h Začalovec – na zahrádce 		

vstupné 50 Kč

tel.: 776 859 903, 725 313 089

info@sokolicek.cz

http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 10:30 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem k času je zaměřené
především na malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou hravou pohádkou (střídáme různé způsoby
vyprávění i ztvárnění – loutky, které si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo si společně vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést domů.
Přijďte se pobavit i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma. Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze
vstup do Sokolíčku.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
info@SlovackaGalerieVin.cz

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Haluzice – rozcestí U Kříže – Nesovice – 11,5 km
(ÚT) Koryčany – Střílky – 5,7 km			
(ÚT) Bzenec Přívoz – Žilkův dub – Bzenec – 7,4 km
(ÚT) Jestřabice Samota – Kalíšek – Jestřabice – 8,4 km

v 8:26 h, vlak
v 8:10 h, bus
v 9:40 h, bus
v 8:10 h, bus

Život a zdraví, z. s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více informací.
						
vstup volný

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

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Vymazalova.L@gmail.com

www.lets-speak.webnode.cz

(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor s angličtinou pro žáky 1.–7. ročníku – téma: „English speaking countries“, každý den bude zaměřen na jinou anglicky mluvící zemi, aktivity zaměřené na výuku anglického jazyka, jeden den vaření, výroba dárku, v ceně je zahrnut oběd a jízdné v případě cestování, kontakt:
bartonikovaeva@gmail.com, tel.: 731 598 957.		
cena 2 000 Kč
▶ Přijímáme přihlášky k výuce cizích jazyků na šk. rok 2017/2018. Otevřeny budou kurzy na doučování, rozšířenou výuku i příprava na jazykové zkoušky od dětských úrovní po zkoušku FCE. Dále
otvíráme kurzy pro dospělé – různých úrovní. Kontakt: Mgr. Eva Bartoníková, tel. 731 598 957,
mail: bartonikovaeva@gmail.com.

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

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 plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
17.–23.7.
(PO–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti
Připravujeme na srpen:
14.–20.8.
(PO–NE) Ochutnávka vinného moštu

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

Aeroklub Kyjov

Léto 2017
17.–21.7.

Sokolíček

info@lidova-jizba.cz

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

4.7.
11.7.
18.7.
25.7.

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Jak přežít na dovolené v zahraničí – Praktický jazykový kurz, ve kterém se naučíte zvládat běžné
i krizové situace, které Vás mohou potkat na letišti, v restauraci, v hotelu, v nemocnici nebo při cestování v rámci Vaší prázdninové destinace. 1. turnus zahájíme v červenci 2017.
▶ Otevřen zápis na příměstský jazykový tábor pro děti. Termín 24.–28.7. (PO–PÁ) pro děti 9–12 let
a termín 7.–11.8. (PO–PÁ) pro děti 5–8 let. Omezený počet míst!
▶ LÉTO UŽ JE TADY! Můžete se hlásit do prázdninových skupinových i individuálních jazykových
kurzů NEJEN pro dospělé, ale TAKÉ pro děti.

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně Slovácké vinařské podoblasti. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Nabízíme výrobky studené kuchyně – klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou, kachní i zabijačkovou pomazánku. 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.
Akce v červenci:
28.7.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí Vám představí svá vína Jan Cícha z Blatnice
pod Svatým Antonínkem. Přijďte ochutnat vína nejen ze slavné viniční tratě Roháče.
Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji
od 19.7. (ST).
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

lkky@atlas.cz

www.ak-kyjov.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
▶ Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo
na tel.: 518 612 060, 724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

Jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 602 306 613

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – senioři
ÚT
18:00–19:30 Jóga pro zdraví
ST
17:30–19:00 Jóga proti stresu

Agentura pro občany
agentura.rpp@seznam.cz

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

tel.: 604 993 498

www.skautkyjov.cz

▶ Během letošních prázdnin pořádáme 2 týdny příměstského tábora v termínech 14.–18.8. (PO–PÁ)
a 21.–25.8. (PO–PÁ). Na děti čekají zkušení vedoucí, pobyt v přírodě a nabitý program, zaměřený na
zdravý životní styl. Přihlašování již běží na webových stránkách: http://www.skautkyjov.cz/primestsky/.
7.–12.8.
(PO–SO) Příměstský tábor obce Kostelec – pro děti ve věku 6–11 let. Zajištěn teplý
oběd a pitný režim. Kontakt: Mgr. Jan Polášek, tel.: 734 640 006.
cena 1 000 Kč

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

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

Akce:
17.–21.7.

(PO–PÁ) Fér fotbal – s USA trenéry, angličtina hrou, příměstský tábor, volnočasová
prázdninová aktivita pro děti 7–15let /v Hodoníně/
6.8.
(NE) v 10:00 h Letniční bohoslužba – Obecní dům Kyjov-Nětčice
18.–20.8.
(PÁ–NE) Minitábor – víkend v přírodě, pod stanem, pro rodiče s dětmi, či jen děti
▶ Na tyto akce je nutná přihláška předem.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

Prázdninový kurz angličtiny Picnic
▶ Jazyková škola Smart English Vás zve na Picnic – pohodový prázdninový kurz angličtiny. Picnic 1 pro začátečníky každou (ST) 19.7.–23.8., a Picnic 2 pro pokročilejší každý (ČT) 20.7.–24.8.
Šest devadesátiminutových lekcí, během nichž se nebudete nudit. Své místo na dece si můžete zajistit
na webu www.smartenglish.cz, e-mailu groups@smartenglish.cz a tel.: 777 292 796.
cena 1 490 Kč
Zápis do kurzů angličtiny na rok 2017/2018
▶ Potřebujete se domluvit anglicky? Chcete podpořit jazykovou vybavenost svých dětí? Přijďte k nám!
Jazyková škola Smart English se specializuje na výuku angličtiny pro dospělé i děti od 3 let výše. Nabízíme výuku pro všechny úrovně. Máme vynikající lektory, na jejichž hodinách se nebudete nudit!
Kontaktovat nás můžete přes web: www.smartenglish.cz, mailem na adrese: groups@smartenglish.cz,
nebo telefonicky na čísle: 777 292 796. Zápis začíná 1.7. (SO) a pokračuje až do konce prázdnin.

Cestovní agentura Régio

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

Jazyková škola Smart English
tel. 777 292 796

groups@smartenglish.cz

www.smartenglish.cz

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)
prodejna@chata.cz

tel.: 518 307 711 a 712
www.caregio.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
info@fenix-centrum.cz

pedagogické pracovníky.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
▶ Denní stacionář. Lidem s duševním onemocněním, zejména Alzheimerovou nemocí nebo jiným
typem demence, nabízíme pravidelný skupinový aktivizační program, PO–PÁ 8:00–13:00. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanova@fenix-centrum.cz nebo p. Olivová, tel.: 774 740 889, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Sociální rehabilitace. Od 1.1. (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu určenou lidem, kteří mají duševní potíže. Jste v situaci, kdy se chystáte na návrat domů z léčebny a nejste
si jisti, zda to zvládnete? Ztratili jste svou sebejistotu a sebedůvěru a uvítali byste někoho, kdo by Vás
podpořil? Potýkáte se s psychickými potížemi v souvislosti s problémy v různých oblastech života,
například v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, vztahů a nevíte si rady, jak skloubit řešení
těchto problémů? Cítíte se osamělý/á a nevíte, jak to změnit? Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan,
tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Doporučujeme pohodlný oděv, teplé ponožky, polštářek. Deky a karimatky jsou k dispozici. Skupinový nácvik relaxačních technik trvá 30 min. Bližší
informace a objednávky: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696.		
cena 150 Kč
▶ Psychiatrická ambulance. Je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující ambulantní péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích
i jejich příbuzným a pečovatelům. Bližší informace: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696,
reditel@fenix-centrum.cz.

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

▶ Každé (PO,ST) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující – podpora a teoretické i praktické rady
jak pečovat v domácím prostředí. Pokud se nemůžete dostavit a potřebujete radu, můžete v uvedený
čas volat na tel.: 777 405 728.
▶ Každou (ST) v 16:30 h Trénink paměti.
▶ Každé (ÚT) 9:00–11:00 Kreslení pro dospělé aneb Barvami k sebepoznání – Informace: Hana
Šišperová, tel.: 777 757 790.
▶ SOS První pomoc v krizi – bezplatná pomoc psychologa pro každého, kdo se ocitl v tíživé životní situaci. Bez objednání a odeslání lékaře. Pro děti i dospělé. Pravidelně každý (ČT) 13:00–17:00
a (PÁ) 8:00–12:00 na adrese KoCKy, nebo na tel.: 777 405 728.
▶ Adiktologická poradna – po domluvě na tel.: 606 777 669.
Akce:
11.7.
(ÚT) v 16:00 h Beseda s Jiřím Adamcem „Komunikace s lidmi závislými na naší
pomoci“ – Pro domácí pečující, dobrovolníky i pracovníky v pomáhajících profesích.
Jak pečovat účinně, jak respektovat hranice pečovaného a taky své vlastní? Společně
budeme hledat odpovědi nejen na tyto otázky.
vstupné dobrovolné
15.8.
(ÚT) v 16:00 h Beseda s Jiřím Adamcem „Jak prožívat dny spokojeně“ – Se seniory
o seniorech. O tom, jak efektivně využít každého dne, jak si udržet dobrou náladu a kde
najít inspiraci pro aktivní trávení volného času.
vstupné dobrovolné

Kollárova 277, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 733

LAST MINUTE zájezdy
▶ Nemáte ještě zajištěnou dovolenou a chcete vycestovat na poslední chvíli? Přijďte do naší prodejny, pomůžeme Vám s výběrem dovolené nebo navštivte náš web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku zájezdů LAST MINUTE a můžete provést rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho
domova.
REGIOJET
▶ Prodáváme vlakové a autobusové vnitrostátní i mezinárodní jízdenky, procestujte s námi léto!
▶ Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do wellness v Kyjově
v prostorách penzionu Régio***. Garantujeme stejné ceny jako přímo u pořadatelské CK. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

tel.: 518 612 060, 724 109 329

Odbor KČT Mapa Brno

tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
13.6.–9.7.
(ÚT–NE) Portrétní fotografie „Osobnosti I.“ – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve
na výstavu v prostorách Radniční galerie. Mezi portrétovanými nechybí ani osobnost
z Kyjova. Autorem 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.
13.7.–31.8. (ČT–ČT) Výstava fotografií Radka Severy „Kouzelná krajina Slovácka“ – Město
Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do Radniční galerie na výstavu, jejíž vernisáž proběhne
13.7. (ČT) v 17:00 h v prostorách galerie a vystavené fotografie budou ke zhlédnutí až
do 31.8. (ČT). Součástí vernisáže bude také představení kalendáře na rok 2018 a nového propagačního materiálu, jejichž tématem je právě úchvatná krajina Moravského
Toskánska. Autor vystavených fotografií se již od dětství zajímá o myslivost a přírodu,
k nimž ho přivedl jeho otec. V roce 1985 si koupil první fotoaparát Praktiku MTL5
a to rozhodlo mezi zbraní a fotoaparátem. O fotografii se však začal vážněji zajímat až
v roce 1997 poté, co poslal několik svých fotografií do fotografických soutěží a v roce
1999 získal 2. cenu v časopise Photo Life v kategorii příroda a krajina. Dále následovaly
4 první, 5 druhých míst, ale i cena za nejlepší černobílé fotografie. V rámci sjezdu Svazu
českých fotografů 2014 mu byl předán titul Mistr SČF a různá ocenění sbírá autor dodnes. Láska k focení krajiny, živé přírody stále převažuje, ale není mu cizí ani fotografie
reportážní či dokument. Radek Severa je členem fotoskupiny Kontakt Hodonín a je
jedním z autorů fotografií kalendáře města Kyjov na rok 2018.

jindrich.pleva@tiscali.cz

(ST) v 19:30 h „Jam session“ – letní muzicírování před čajkou

Komenského 689, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

26.7.

tel.: 602 699 146

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme
akreditované vzdělávací programy pro profesionály v pomáhajících profesích a také programy pro
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost:
(ÚT)
8:00–11:00, 12:00–15:30
		
(ČT)
8:00–11:00, 12:00–17:30
		 (ČT)
15:00–17:00
			
právní konzultace na objednání na agentura@oskrok.cz,
			
tel.: 518 324 557, 739 084 422
Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního
rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz,
					tel.: 518 324 557, 739 084 422

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849, 518 323 794

Otevírací doba: (PO, ÚT, ČT, PÁ) 10:00–14:00.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova a blízkého okolí.
Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je
poskytována zdarma, včetně tvořivých dílen i besed. Klub Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc
mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných
a sociálních vztazích. Najdete nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na
tel.: 777 128 849 nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
Akce v červenci:
13.7.
(ČT) v 11:00 h Tvořivé dílny – malování henou
17.7.
(PO) 7:30–15:30 Den otevřených dveří
25.7.
(ÚT) v 11:00 h Výšlap – sběr květů
27.7.
(ČT) v 11:00 h Tvořivé dílny – kvetoucí kaluže
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma svoboda

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz

Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

tel.: 518 614 526
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

Připravujeme na srpen:
19.8.
(SO) Zájezd na zemědělskou a zahrádkářskou výstavu Agrokomplex Nitra – Výstava je spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb. Odpoledne koupání
v termálním koupališti Horné Saliby. Odjezd autobusem: v 6:00 h – Sokolovna; v 6:05 h
– parkoviště za KD. Doporučujeme uzavření připojištění u pojišťovny. Přihlášky v kanceláři ZO ČZS Kyjov v (ÚT) a (PÁ) 8:00–16:30. Odjezd z koupaliště v 18:00 h.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

