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

3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267

www.artmlyn.eu

Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního
mlýna. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci.
Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě.
16.7.–31.8.(PO–PÁ) Výstava slaměných objektů
21.7.
(SO) Turnaj ve stolních hrách
23.–27.7. (PO–PÁ) Tvořivé dílny pro děti
Připravujeme:
6.–10.8. (PO–ST) Tvořivé dílny pro děti
11.8.
(SO) Oslava dávných časů
12.8.
(NE) Festival Mlýnské kolo

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

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

14.7.

(SO) ve 13:00 h Uliční turnaj v kopané – na velkém hřišti –
ve 20:00 h zábava se skupinou Alejmelí. Pořádá TJ Družba
Bukovany.

Bzenec

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany		
tel.: 518 375 102, 518 375 328
infokanal@obec-hovorany.cz

21.7.

(SO) 11:00–19:00 XI. Den otevřených sklepů v Hovoranech
– letní areál Hovorany – ve 20:00 h posezení u cimbálu – pořádá Spolek Hovoranských vinařů. Více na www.vinozhovoran.cz
(SO) ve 20:00 h Myslivecká noc – letní areál Hovorany – pořádá Myslivecký spolek Dolina Hovorany.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

21.7.

Syrovín

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

27.-28.7. (PÁ–SO) 7. ročník Pivních slavností –
 v Syrovíně na hřišti –
více v sekci Významné akce v okolí.

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

14.7.
28.7.

podatelna@sardice.cz

7.7.

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

(SO) v 15:00 h Bierfest Vacenovice 2018 – hasičský areál ve
Vacenovicích – více v sekci Významné akce v okolí.

Městský kulturní klub Vracov
tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

6.–29.7. (PÁ–NE) …na zámecké… – v galerii Penzionu u zámku
– prodejní výstava obrazů starých mistrů malovaných rukou impresionistky Zdeňky Sidonie Turkové. Vernisáž 6.7.
v 17:00 h. Otevřeno každou (SO a NE) 14:00–17:00.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

1.7.

Želetice

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) Železnice 600 – zahájení prázdnin – na začátek letních
prázdnin si pro všechny malé i velké návštěvníky připravila
Železnice 600 zahájení prázdnin s moderátorem rádia ČAS
Petrem Fridrichem. Jízda na vláčcích od 14:00 do 18:00 h.
Pro děti je připravena mimo jiné i spousta soutěží, odměny,
skákací hrad či kolotoče. Občerstvení zajištěno.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

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

Vrbasovo muzeum Ždánice
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: červen–srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00,
(SO, NE, svátek) 10:00–16:00.
Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika,
etnografie, archeologie, přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
27.4.–8.7. (PÁ–SO) Ždánická krajina – výstava obrazů a kreseb Jaroslava Chalabaly (výstava prodloužena do 8.7.)
11.7.–31.8.(ST–PÁ) Jan Znoj – obrazy
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
17.5.–8.7. (ČT–NE) Ždánické malování – výstava obrazů (A. Horáková, B. Škrháková, A. Svršek a J. Vincent)
17.5.–8.7. (ČT–NE) Krásy Ždánického lesa – výstava fotografií ze soutěže občanů
4.7.–15.9. (PÁ–SO) Alena Šindarová – obrazy, Ivo Nimrichter st. – keramika, Ivo Nimrichter ml. – keramika

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

SO

4. 8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV – letní kino v Kyjově

18:00 Old Boys Poutníci
18:35 Adéla Jonášová
19:10 Přístav 20let
19:50 Cimbálová muzika Danaj
20:35 Zdravice zasloužilých matadorů
20:50 SPIRITUÁL KVINTET
22:00 ŽALMAN & SPOL
23:20

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ČERVENEC 2018

PETR BENDE

So 18. 8. BIGBITY ROCK
18.00 před radnicí
koncert mladé kyjovské rockové kapely
(vstup volný)

•

Ne 19. 8. NÁVRAT
koncert kapely Návrat z Kyjova

•

Čt 23. 8. koncert kapely SLZA

•

So 25. 8. ERIK VEVERKA ze Skoronic
18:00
koncert finalisty republikové soutěže Folkový kvítek 2018

•

So 1. 9. ROZLOUČENÍ S KOUPALIŠTĚM, koupaliště Kyjov (vstup volný)

•

NE 9. 9. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

18.00

před radnicí
(vstup volný)

20.00
letní kino
Již v předprodeji!
Vstupné: do 30. června 360 Kč, do 23. srpna 390 Kč, 23. srpna 420 Kč

www.mestokyjov.cz

Významné akce v Kyjově

14.7.

divadelní sál

Leoš Janáček – Lašské tance
Antonín Dvořák – Slovanské tance
Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa
v předprodeji od 3. července 2018, 9.00 h.
Út 11.9.

STŘÍBRŇANKA

19:00 divadelní sál

•

Út 9. 10. JANÁČKOVO KVARTETO

19:00 divadelní sál

•

Čt 11.10. MARTA TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ 19:00 divadelní sál

Marta Töpferová se po mnoha letech v USA vrátila do rodné země, aby založila
projekt, který by čerpal z jejich hudebních a kulturních kořenů. Podařilo se jí
vytvořit sbírku autorských písní, které jsou inspirovány převážně moravským
folklórem, komorní hudbou, ovšem vnímavý posluchač také zaznamená jemné
vlivy vztahu k hudbě latinské Ameriky, Španělska a jejího života v New Yorku.
Skupinu tvoří výteční spoluhráči a to kytarista David Dorůžka, cimbalista
Marcela Comendant, houslita Stanislav Palúch a kontrabasista Tomáš Liška.
19:00 divadelní sál
v předprodeji od 3. července 2018, 9.00 h.
POKLADNA MKS KYJOV:PO – PÁ 09.00 – 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 u zrušených představení, výlep plakátů.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, 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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - srpen 2018 je 13.7. (PÁ)
Změna programu vyhrazena.

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

DEN REPUBLIKY ANEB OŽIVLÁ HISTORIE

před radnicí
(vstup volný)

•

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Laskavým slovem bude provázet Pepa Štross.
(do 30. 6. vstupné 280 Kč, do 3. 8. - 340 Kč, 4. 8. - 390Kč)
Pá – Ne 10. – 12. 8. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
(vstup volný)

•

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Rocková letní noc se skupinou Reflexy –
v Žeravicích za sokolovnou – pořádá TJ Sokol.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

•

•

20.–23.7. (PÁ–PO) Krojované hody
20.7.
(PÁ) v 18:00 h Hodová ochutnávka vín v KD
21.7.
(SO) ve 20:00 h Taneční hodová zábava na hřišti, hraje DH
Šardičanka
22.7.
(NE) ve 14:00 h Krojovaný průvod obcí
23.7.
(PO) v 19:00 h Kácení máje na hřišti
„Čí sú hody?“ … „naše!“ – Výstava fotografií z krojovaných hodů v Želeticích – otevřena v místním muzeu červenec – srpen každou (NE)
14:00–16:00.

7.7.
tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – v areálu za starou školou – hraje
Žízeň a hlad. Pořádá SDH Šardice.
(SO) v 11:00 h Šardické sklepy dokořán – otevřeno okolo 20
sklepů místních vinařů, po 19:00 h posezení s hudební produkcí.

Vacenovice 130, 696 06
has.vacenovice@seznam.cz

Milotice
kultura@milotice.cz

podatelna@syrovin.cz

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice

(SO) ve 20:00 h Generace – na Oboře – MS Ježov Vás zve na
taneční zábavu.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

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

28.7.

Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

27.–29.7. (PÁ–NE) Sjezd rodáků, 700. výročí od první písemné
zmínky o obci a Krojované hodky s dechovou kapelou Mistříňanka – více v sekci Významné akce v okolí.

Ježov

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 nebo se
osvěžte čerstvou kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
Aktivní léto na mlýně:
▶ Projížďky na ponících denně: ve všední dny (mimo pondělí) 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 v přízemí mlýna, nabídka čerstvých pecáků a patentů.
▶ Půjčování krojů pro děti – přijďte si své ratolesti obléct do krojů,
budete mít krásnou vzpomínku.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. Přeneste se s námi do prostředí, ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy
na světě.

Skalka 69, 696 48 Ježov
ou.skalka@seznam.cz

tel.: 605 333 321
www.prazdninovefletny.wz.cz

9.–13.7. (PO–PÁ) Prázdninové flétny – jedinečný prázdninový kurz
hry na zobcovou flétnu neomezen dovednostmi. Pro všechny, kdo mají chuť hrát a je jim mezi 4 – 138 let.

14.7.

Skalka

tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

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

ART mlýn Bohuslavice

(ČT) Cyrilometodějská pouť – Program: 9:30 h mše svatá
u kapličky na návsi, 10:45 h svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů Mouchnice, 11:00 h vystoupení dětí MŠ – pasování školáků, 14:00 h slavnostní schůze sboru dobrovolných
hasičů Mouchnice, 20:00 h taneční zábava v prostorách spol.
domu. Po celé dopoledne výstava s hasičskou tématikou
v prostorách spol. domu.

Bukovany

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Vlkoš – Milotice – Svatobořice – 10,1 km
v 7:38 h, vlak
(ÚT) Chabaně, rozc. 03 – Velehrad – Modrá – 7,1 km		
					
v 8:35 h, vlak
(ÚT) Stupava – motorest Samota – Střílky – 6,6 km		
					
v 10:30 h, bus
(ÚT) Zdravá Voda – Silničná – Žarošice – 5,2 km v 8:56 h, bus
(ÚT) Nová Lhota – Filipov – Javorník – 8,3 km
v 8:35 h, vlak

5.7.

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

14.7.
(SO) v 18:00 h Ekumenická bohoslužba – ve farním kostele.
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) 18:30 h, (ÚT) 6:45 h – gymnaziální kaple, (ST) 18:30 h, (ČT) 18:30 h,
(PÁ) 18:30 h, (SO) 6:45 h, (NE) 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30 h

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

(SO) ve 21:30 h Hasičská soutěž v požárním útoku – fotbalové hřiště ve Vracově – SDH Vracov zve všechny příznivce
požárního sportu na noční závody.
(SO) Gulášfest – SDH Vracov Vás srdečně zve na V. ročník
soutěže ve vaření kotlíkového guláše se skupinou Šiška. Začátek vaření bude ve 13:00 h a degustace gulášů proběhne
v 16:00 h v areálu Březíčko ve Vracově. Cena degustační porce je 10 Kč, vstupné dobrovolné. Ve večerních hodinách proběhne vyhlášení vítězů.

R

tel.: 731 402 188 (V. Mrázek)

21.7.

Mouchnice

ZD
A

Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
fakyjov@ado.cz www.kyjov.dekanat.cz

▶ 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 po celý den.
▶ Lukostřelba pro veřejnost soboty a neděle 12:00–18:00
▶ Večerní promítání na mlýn (středa po setmění, cca od 21:00 h)
▶ Lidoví výrobci – předvádění řemesel (neděle od 13:00 h)
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.

(SO) v 10:00 h Den republiky aneb Oživlá historie – na
Masarykově náměstí – užijte si možnost zabrousit zpátky do
historie, do dob vzniku republiky a jejích prvních let.
Program: 10:00–18:00 Historický program – vojenská ležení,
táborový život, odlévání cínových mincí, polní pošta, auta-veteráni, dobový trh, fotokoutky, flašinetář, prezentace historických motokol, módní přehlídky, hry pro děti. Hrají Melody gentlemen z Lednice a kapela Django Jet.
Ve 14:00 h Příjezd prezidenta T. G. Masaryka historickým
automobilem za doprovodu vojáků na koních, legionářů
a Sokolů.
18:30–22:00 bluegrassová kapela Šufa k poslechu a tanci
					vstup zdarma
XIX. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND

18.–21.7. (ST–SO) XIX. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND
18.7.
(ST) ve 20:00 h Jam session – Čajovna MKS – úvodní kapela
Jazz Report				
vstup volný
19.7.
(ČT) ve 20:00 h Víno a Jazz – Masarykovo náměstí – vystoupí
Skip Wilkins Friends 		
vstupné 150 Kč
20.7.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna – Masarykovo náměstí –
vystoupí Django Jet & Swing Family
vstup volný
21.7.
(SO) v 19:00 h Hlavní koncert: FUT & Lee A. Dawison
(CZ&USA), Martin Zbrožek Band (CZ&SK), Skip Wilkins
Band (CZ&USA&SK) + After Party Magdelena Happyfeet
		
vstupné 250 Kč
KONCERT NA TERASE – RADKA FIŠAROVÁ: RENDEZ-VOUS

19.7.

(ST) ve 20:00 h Koncert na terase – Radka Fišarová: Rendez-vous – na horní terase KB – už Vás někdy napadlo, jaký
je výhled z horní terasy budovy Komerční banky na Masarykově náměstí? Představte si, jak slunce zachází za radnicí
a Vy si posazeni do úrovně střech okolních domů s patřičným
nadhledem užíváte recitál známé zpěvačky a muzikálové herečky Radky Fišarové, která si zaslouženě vysloužila pojmenování „česká Edith“. Na akordeon Radku doprovodí skvělý
běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski a na klasickou
kytaru Michal Plachta. Neopakovatelný zážitek zaručen.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorech Domu kultury. Pozor, omezená kapacita. Předprodej zahájen: Městské kulturní středisko Kyjov, IC Kyjov a na

ly, pivní soutěž, skákací hrad a jiné atrakce. Letos vystoupí
i hudební skupina Fleret. 27.7. (PÁ) ve 20:00 h, 28.7. (SO) ve
14:00 h. jednodenní vstup 100 Kč, dvoudenní vstup 170 Kč

www.ticketportal.cz. Vchod na terasu je přístupný z boku budovy (jako na Odbory MěÚ), 4. patro, k dispozici je výtah.
				
vstupné 280 Kč

SJEZD RODÁKŮ OBCE SKALKA, 700. VÝROČÍ OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI A KROJOVANÉ HODKY

Barevné léto s kyjovským íčkem 2018

• výstava • beseda • prohlídky • folklor
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací
na plakátech, na www.mestokyjov.cz nebo na Facebooku: Informační
centrum města Kyjova.
vstupy na všechny akce zdarma
JAN PLACHÝ – REŽISÉR, DOKUMENTARISTA (1973),
ÚČASTNÍK HUMANITÁRNÍ EXPEDICE NA ZAKARPATÍ

13.7.

(PÁ) v 19:30 h Jan Plachý – režisér, dokumentarista (1973),
účastník humanitární expedice na Zakarpatí – beseda,
projekce z dokumentu ČT, prezentace fotografií Expedice na
Zakarpatí, která si kladla za cíl zachránit osud mladé ženy
s dcerou. 12 dobrovolníků ve vlastním volnu odjelo na Ukrajinu a ženě za týden postavili nový domek. Film Mária a Mária byl oceněn na mezinárodním festivalu v Irském Dundalku zvláštní cenou poroty Prix Circom Regional. Beseda se
nezaměřuje pouze na humanitární projekt, ale představuje
Zakarpatí jako zajímavou turistickou destinaci s překrásnou
přírodou a dostupnými službami v letní i zimní sezóně.
PROHLÍDKY KYJOVA S PRŮVODCEM

24.7.

(ÚT) 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.
21.8.
(ÚT) 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

27.–29.7. (PÁ–NE) Sjezd rodáků, 700. výročí od první písemné
zmínky o obci a Krojované hodky s dechovou kapelou Mistříňanka
27.7.
(PÁ) v 17:00 h Výstava fotografií „Skalka v proměnách času“
– Mlatevňa u Šebestů. V 19:00 h Otevřené sklepy v Drahách
s CM Lipina.
28.7.
(SO) v 10:30 h Mše svatá v kapli sv. Josefa, ve 14:00 h sraz
krojovaných na Výletišti a slavnostní průvod ke stárkům,
v 19:00 h taneční zábava na Výletišti – celé odpoledne a večer
hraje Mistříňanka.
29.7.
(NE) 12:00–16:00 otevřené Vinné sklepy Skalák s prohlídkou
sklepů.

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

7.7.
14.7.
14.7.

14.7.

POHÁDKOVÉ KRAJINKY ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN

2.–4.8.

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

Významné akce v okolí
BIERFEST VACENOVICE 2018

7.7.

(SO) v 15:00 h Bierfest Vacenovice 2018 – hasičský areál ve
Vacenovicích – je pro Vás připraveno k ochutnání 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 a kýta na grilu. V průběhu akce se uskuteční soutěže o ceny s pivní tématikou. Večer vyvrcholí zábavou se skupinami Tabák – Kabát revival
a OverBand.
vstupné v předprodeji 100 Kč
(u společnosti Bábík spol. s r.o. Vacenovice 130);
vstupné na místě 150 Kč; prvních 50 hostů vstup zdarma

7. ROČNÍK PIVNÍCH SLAVNOSTÍ V SYROVÍNĚ

27.-28.7. (PÁ–SO) 7. ročník Pivních slavností – v Syrovíně na hřišti
– místní pivovar Syrovar Vás zve na sedmý ročník pivních
slavností. Na čepu se vystřídá 17 druhů piva. Rockové kapevydává: Městské kulturní středisko Kyjov

19.7.
28.7.

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

(SO) v 17:00 h Dechová hudba Šohajka – před radnicí – sobotní koncert pro veřejnost na podiu před kyjovskou radnicí.
V případě deště se koncert neuskuteční.
vstup volný
(SO) v 10:00 h Den republiky aneb Oživlá historie – více
v sekci Významné akce
(SO) v 18:00 h Ekumenická bohoslužba ke stému výročí založení Československa – v kostele Nanebevzetí Panny Marie
– Bohoslužba za účasti duchovních místních církví. Srdečně
zveme širokou veřejnost.
(SO) v 19:00 h Letní šrumec Pod Kaštany – za DK – letošní
druhý Letní šrumec z cyklu besed u cimbálu pod širým nebem. K tanci i poslechu nám zahraje CM Pavla Růžičky.
					vstupné 80 Kč
(ST) ve 20:00 h Koncert na terase Radka Fišarová: Rendez-vous – více v sekci Významné akce
(SO) v 17:00 h Cimbálová muzika Stužka – před radnicí –
promenádní koncertík mladé kyjovské cimbálové muziky
Stužka. V případě deště se koncert neuskuteční. vstup volný

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.,28.7.
1.7.
4.7.
4.,12.7.
5.7.
5.7.
6.,8.7.

(NE) v 18:00 h, (SO) v 17:30 h Jurský svět: Zánik říše USA
*2D...................................................................................... 130 Kč
(NE) ve 21:30 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Rusko *LK............................................................................ 80 Kč
(ST) v 17:30 h Pat a Mat znovu v akci ČR.100 Kč/RV 360 Kč
(ST) ve 20:00 h, (ČT) ve 20:00 h Deadpool 2 USA titulky
............................................................................................. 120 Kč
(ČT) v 17:30 h Ant-Man a Wasp USA *2D................... 130 Kč
(ČT) ve 20:00 h Jurský svět: Zánik říše USA *3D....... 150 Kč
(PÁ, NE) v 18:00 h Ant-Man a Wasp USA *3D........... 150 Kč

6.7.
7.7.
7.7.
8.7.
11.7.
11.7.
12.,26.7.

(PÁ) ve 21:30 h Dvě nevěsty a jedna svatba ČR *LK.... 80 Kč
(SO) v 18:00 h Ant-Man a Wasp USA *2D/titulky...... 130 Kč
(SO) ve 21:30 h Čertoviny ČR *LK.................................. 80 Kč
(NE) ve 21:30 h Pepa ČR *LK........................................... 80 Kč
(ST) v 17:00 h Avengers: Infinity war USA.................. 100 Kč
(ST) ve 20:00 h Ghost stories VB................................... 100 Kč
(ČT,ČT) v 17:30 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA *2D................................................... 130 Kč/RV 468 Kč
13.,19.7. (PÁ) v 18:00 h, (ČT) v 17:30 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA *3D............................. 150 Kč/RV540 Kč
13.7.
(PÁ) ve 21:30 h Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR *LK
............................................................................................... 80 Kč
14.,21.7. (SO,SO) v 18:00 h Ant-Man a Wasp USA *2D............. 130 Kč
14.7.
(SO) ve 21:30 h Coco USA *LK........................................ 80 Kč
15.7.
(NE) v 18:00 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
USA *2D......................................................... 130 Kč/RV 468 Kč
15.7.
(NE) ve 21:30 h 7 životů USA *LK................................... 80 Kč
18.7.
(ST) v 17:30 h Mamma Mia! USA.................................... 50 Kč
18.,19.7. (ST,ČT) ve 20:00 h Mamma Mia! Here We Go Again USA
............................................................................................. 130 Kč
20.,22.,27.7.... (PÁ,NE,PÁ) v 17:30 h Mamma Mia! Here We Go Again
USA..................................................................................... 130 Kč
20.7.
(PÁ) ve 21:00 h Hastrman ČR *LK.................................. 80 Kč
21.7.
(SO) ve 21:00 h Ferdinand USA *LK............................... 80 Kč
22.7.
(NE) ve 21:00 h Špindl ČR *LK........................................ 80 Kč
25.7.
(ST) v 17:30 h Jsem božská USA.................................... 120 Kč
25.,26.7. (ST,ČT) ve 20:00 h Děsivé dědictví USA...................... 120 Kč
27.7.
(PÁ) ve 21:00 h Fakjů pane učiteli 3 Něm *LK.............. 80 Kč
28.7.
(SO) ve 21:00 h Králíček Petr USA *LK.......................... 80 Kč
29.7.
(NE) v 17:30 Dámský klub USA.................................... 110 Kč
29.7.
(NE) ve 21:00 h Zmenšování USA *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 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
mek@knihovna-kyjov.cz

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

9.–27.7. (PO–PÁ) Upozorňujeme čtenáře a uživatele knihovny,
že v tomto termínu bude knihovna uzavřena z důvodu prováděné revize knižního fondu. Děkujeme za pochopení.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
9.5.–8.7. (ST–NE) 120 let českého gymnázia v Kyjově – nová budova

muzea. V době oslav otevřeno: 23.6. (SO) 9:00–17:00, 24.6.
(NE) 12:30–16:30 – objeví se zde dokumenty z kyjovského
piaristického gymnázia a německého gymnázia. Větší část
bude ovšem patřit jubilujícímu českému gymnáziu. Jeho historie se na výstavě prezentuje prostřednictvím dokumentů,
fotografií, plakátů, učebních pomůcek i učebnic.
16.7.–31.8.(PO–PÁ) Malé radosti pro každý den – nová budova muzea
– výstava Mgr. Hany Krškové – obrázky malované na hedvábí, a paní Vlaďky Kubíčkové – knižní vazba.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu
rekonstrukce!

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.cz

tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
28.6.–29.7.(ČT–NE) Výstava Hollabrunn – Kyjov – výtvarní umělci
z partnerského města – umělci z okruhu galerie Grenzart
v rakouském městě Hollabrunn se představí v Kyjově. Vernisáž výstavy se uskuteční 28.6. (ČT) v 17:00 h v prostorách
galerie, pokračování v Galerii Doma.

vého vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tematikou.
16.–22.7. (PO–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze
Slovácké podoblasti
13.–19.8. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé. Jde o gurmánskou specialitu vyrobenou z červeného vína podle tradiční receptury.

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

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

Léto už je tady! – můžete se hlásit do prázdninových skupinových
i individuálních jazykových kurzů nejen pro dospělé, ale také pro děti.
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.

Jazyková škola Smart English
Kollárova 277, 697 01 Kyjov
groups@smartenglish.cz

tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

18.5.–9.6. (PÁ–SO) „Stvořené“ – Eva Vavračková a Markéta Prokopová.

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)

Železniční expozice Stavědlo

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

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Nabídka vybraných vín vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské
podoblasti. Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové – celoroční
prodejný výstava obrazů s folklorní tematikou.
1.7.–31.7. (NE-ÚT) V čase prázdninovém jsme pro Vás místo oblíbených degustačních večerů připravili možnost každodenní
ochutnávky minimálně osmi šarží vín slováckých vinařů.
Ochutnávku si můžete doplnit výtečnými sýry, škvarkovou
pomazánkou, kachními i husími játry v sádle a dalšími specialitami.
1.5.–30.9. (ÚT–NE) Přes 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.

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené plody, prodej sudového i lahvo-

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

1.7.

Jazyková škola Kyjov

Prázdninový kurz angličtiny Picnic
▶ Jazyková škola Smart English Vás zve na Picnic – pohodový prázdninový kurz angličtiny. Dvě úrovně: Picnic 1 pro začátečníky 11.7.–15.8.
Picnic 2 pro pokročilejší 12.7.–16.8. Vždy 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: 1490 Kč

Galerie Doma

Pražírna Kyjov

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
rihanek.milan@seznam.cz

15.7.

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

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Ždánka – 110 let“ – modelové
kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
				
vstupné dobrovolné

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

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

18.–21.7. (ST–SO) XIX. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND – více
v sekci Významné akce

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

20.7.

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna před radnicí v Kyjově
– tradičně v rámci festivalu Hello Jazz Weekend. Chystáme
krátkou lekci pro začátečníky i něco zábavného pro pokročilejší. Přijďte si užít příjemný večer. Více v sekci Významné
akce.					
vstup volný

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(NE) v 18:30 h DigiLife – jak sociální sítě a mobilní telefony
mění naše každodenní životy, rodinné vztahy, paměť a také
myšlení? Přednáška brněnského projektu Replug me. 		
				
vstupné dobrovolné

Bowling bar Luxor
Komenského 608, 697 01 Kyjov
luxorbowling@seznam.cz

27.7.

tel.: 739 105 002
www.luxorbowling.cz

(PÁ) v 17:00 h Country skupina Rošťáci – speciality kuchyně, míchané nápoje. 		
vstupné dobrovolné

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 776 859 903, 725 313 089
http://sokolicek.cz

Přes hlavní prázdniny bude otevřen každý den 9:30–19:00.

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

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

Každé (PO) 10:00–12:00 Modlitby matek – setkávání maminek na MD
u kávy, ale především nad Biblí.
Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
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.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov
www.kmk.wbs.cz

cprkyjov@ado.cz
tel.: 728 759 816 (R. Šváb)

Během prázdnin je KMK uzavřen. Je však možné, po telefonické domluvě, prostory otevřít.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

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. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých
dílen a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma – téma měsíce července: prázdniny
▶ Každý (PÁ) Biják
12.7.
(ČT) Palačinky
19.7.
(ČT) Výšlap na Klimentek
20.7.
(PÁ) Klubový parlament
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

