www.kmk.wbs.cz

2.5.
7.5.
9.5.
10.5.

(ČT) 9:30–11:30 Modřenec
(ÚT) 9:30–11:30 Šeřík
(ČT) 9:30–11:30 Kytička ke Dni matek
(PÁ) 16:30–18:30 Přednáška „Komunikace s dětmi 3–9 let“ – chtěli bychom se s dětmi HEZKY domlouvat a ono to často nefunguje? Jak s dětmi
vyjít lépe na obecné rovině? Co komunikaci nepomáhá? Jak přidat respektu (a svobody)? Jak se vyrovnat s „negativními“ emocemi dětí i svými?
Odkaz na přihlášení: https://montessori-praxe.reenio.cz. cena 350 Kč
14.5.
(ÚT) 9:30–11:30 Motýlek
16.5.
(ČT) 9:30–11:30 Hyacint
21.5.
(ÚT) 9:30–11:30 Rozkvetlá louka
23.5.
(ČT) 9:30–11:30 Zajíček
28.5.
(ÚT) 9:30–11:30 Odkvetlá pampeliška
30.5.
(ČT) 9:30–11:30 Společná návštěva Sokolíčku
▶ Odpolední program v KMK do odvolání zrušen.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil

tel.: 739 600 008

kcnadejekyjov@gmail.com

www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo
setkání na tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov.
12.5.
(NE) v 16:00 h Jak pomáhá bůh – tématem nás provede Mgr. Dagmar
Pospíšilová.

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

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

▶ každé (ÚT) v 17:30 h Setkání nad Evangeliem – chcete-li si prohloubit znalosti
a dozvědět se něco více, tak určitě přijďte do prostor fary v Kyjově.
▶ každá 3. (ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte do prostor
fary v Kyjově.
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnaziální kapli, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro
rodiny s dětmi, (ČT) v 18:30 h, (PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h, (NE) v 7:30 h, v 9:00 h,
v 10:30 h, v 18:30 h večerní mše v gymnaziální kapli.
Květnové akce:
1.5.
(ST) v 8:00 h Mše sv. v kapli sv. Josefa nad muzeem
30.5.
(ČT) Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 6:45 h a v 18:30 h
ve farním kostele.
Májové pobožnosti:
▶ (PO,ÚT,ČT,PÁ,SO) v 18:00 h ve farním kostele
▶ (NE) od 14:30 h ve farním kostele
▶ 5.5. (NE) v kapli sv. Josefa nad muzeem; 12.5. (NE) v kapli v Bukovanech na návsi;
19.5. (NE) v kapli v Sobůlkách v kapli sv. Rodiny; 26.5. (NE) v kapli v Nětčicích.

Bzenec

Šardice

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

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

informator@bzenec.cz

4.5.
12.5.
16.5.
24.5.
25.5.
26.5.

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

12.5.

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

(NE) v 15:00 h Den matek – vystoupí děti ze ZŠ a MŠ v sále sokolovny,
pořádá obec Bukovany ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bukovany.

www.bzenec.cz

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

5.5.

12.5.
26.5.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

tel.: 732 267 771

info@ippoz.cz

www.zdraviarodina.cz

Kurz zdravé výživy a vaření – součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní
knihy o zdraví.
5.5.
(NE) v 18:00 h Stravou proti rakovině, Syrové šťávy a podpůrné prostředky

tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)

dufek42@gmail.com

www.panihaj.webnode.cz

4.5.

(SO) ve 14:00 h Zpívání pod májú – 11. ročník setkání pěveckých sborů
u KD Moravany. Pořádá MPS Paniháj Moravany za podpory OÚ Moravany, Vinařů a zahrádkářů, Hasičů a TJ Slavoj. Účinkují: ZŠ Moravjanka, MS D. Dunajovice, MS Nedakonice, MS V. Pavlovice, MPS Paniháj
a Slovácký krúžek Brno za doprovodu CM. Doprovodný program: ve
13:00 h stavění máje, ochutnávka výborných vín sponzorů a Panihájců,
grilované speciality a vracovský řízek.
vstupné dobrovolné

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany

tel.: 518 618 023

obec.ostrovanky@quick.cz

4.5.

Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

do 27.5.

4.5.

www.sardice.cz

(NE) Běh naděje, pochod pro zdraví – pořádá Obec Šardice ve spolupráci se Sokolem Hovorany, start v 15:00 h u Občerstvení U Sumce
v Hovoranech dále po cyklostezce do Šardic do areálu TJ Baník Šardice,
připraveno občerstvení a program pro děti.
(NE) v 15:00 h Den matek – pořádá kulturní komise, MŠ Šardice v areálu za st. školou. Účinkují děti z MŠ.
(NE) Oslavy 90. výročí založení školy – ve 12:30 h přivítání hostů v budově školy, ve 14:30 h akademie v Obecní hale U Orla, od 16:00 h posezení s CM Denica.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

30.5.

www.mestovracov.cz

(ČT) v 16:00 h Michal z Kouzelné školky – pořádá DDM ve Vracově
v kinosále KD ve Vracově. Těšit se můžete na spoustu zábavy, hry a soutěže. Předprodej vstupenek v kanceláři DDM.
vstupné 250 Kč

tel.: 724 234 329

19.5.

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(PO) Výstava Josefa Hasíka: MAKRO fotografie (hmyz) – v KD. Otevřeno (PO,ST,PÁ) 8:00–18:00.
(ČT) v 18:00 h Děti nepřátel říše – beseda v KD s paní A. Staňkovou,
jednou z mála žijících dětí internovaných v Internačním táboře ve Svatobořicích.
(SO) ve 13:00 h Výstava vín – Vinařství Dufek a Klub vinařů Vás zvou
k ochutnávání vín od drobných i profesionálních vinařů. K dobré pohodě zahraje CM Petra Šrahůlka. Připraveno bohaté občerstvení.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(NE) ve 14:00 h Módní přehlídka ke Dni matek – pořádá obec Vřesovice a Spolek Babule pro ženy všech věkových kategorií v tělocvičně školy.
Doprovodný program: vystoupení dětí MŠ Vřesovice. Občerstvení zajištěno.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

18.–19.5.
18.5.

www.ostrovanky.cz

(SO) ve 14:00 h 28. výstava vín – pořádá SDH Ostrovánky v KD v Ostrovánkách. Od 17:00 h bude hrát k poslechu CM Mládí z Čejče. K občerstvení zajištěno cigáro z udírny a maso z grilu.

Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

Mužský pěvecký sbor Paniháj

2.5.

Bukovany

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

(SO) 9:00–17:00 Tradiční výstava vín – 65. ročník, Sklep pod Sokolovnou.
(NE) v 16:00 h Kašpárek a Ježibaba – divadlo v areálu zámku zahraje
Loutkové divadlo Kašpárek.
(ČT) v 17:00 h Svátek matek – v KD.
(PÁ) Noc kostelů – Kostel sv. Jana Křtitele, Sbor Jana Amose Komenského.
(SO) 10:00–18:00 Den otevřených sklepů – 22 sklepů bzeneckých vinařů.
(NE) 7:00–12:00 Automotoburza – v zámeckém parku.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Osvětimany – Hroby – Stupava (8,1 km)
v 8:35 h, bus
(ÚT) Ponětovice – Mohyla míru – Hostěrádky-Rešov (6,8 km) v 8:26 h, vlak
(ÚT) Lučina – rezervace Čertoryje – Lučina (11 km)
v 6:30 h, bus
(ÚT) Kyjov, nádraží ČD – Bukovany (8 km)
v 8:30 h, pěšky

www.bukovansky-mlyn.cz

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

Odbor KČT Kyjovsko
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.

tel.: 518 618 011

19.5.

www.obeczadovice.cz

(SO–NE) Žádovská pouť
(SO) 14:00–23:00 Putování za vínem Slovácka – v KD v Žádovicích.
Ochutnat můžete široký sortiment vín od vinařů a vinařských firem
regionu Bzenecka a Kyjovska. Příjemnou zábavu zpestří CM a bohaté
občerstvení. Vstupné zahrnuje volnou degustaci všech vzorků, poukaz
na nákup vína v hodnotě 60 Kč, degustační skleničku a katalog prezentovaných vín. Více na tel.: 603 275 122.
vstupné 300 Kč
(NE) dopoledne Mše svatá v místním kostele

obec.zarosice@tiscali.cz

5.5.
9.5.

11.5.

(SO) v 16:00 h Setkání mužských sborů Hanáckého Slovácka – oslava 10. výročí založení mužského sboru Žarošané na hřišti, poté beseda
u cimbálu, hraje CM Jury Petrů s primášem Petrem Petrů.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

▶ Otevírací doba: duben, květen, září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE, st. svátky)
10:00–16:00; červen – srpen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, st. svátky) 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:
do 31.5.
(PÁ) „Průřez tvorbou“ – výstava obrazů hodonínské malířky a restaurátorky Marie Žampachové.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 9.5.
(ČT) Vladimír Matoušek: Sochy – ve všech prostorách výstavních síní
Zámecké vily Vrbasova muzea ve Ždánicích bude představen průřez
tvorbou významného brněnského sochaře, autora sochy Cyrila a Metoděje u katedrály na Petrově v Brně, Vladimíra Matouška (*1956).
24.5.
(PÁ) v 18:00 h Vernisáž výstav Tomáše Kubáka s obrazy Ždánického
lesa „Toulám se krajinou drobných radostí“ a soutěžních fotografií
na téma „Ždánicko: Folklor kolem nás“ – vernisáže výstav a vyhodnocení soutěže proběhnou v Zámecké vile v rámci akce Májová veselice.
Výstavy potrvají cca do konce června.

Žeravice
1.5.

www.zarosice.cz

(NE) ve 14:00 h Hasičská pouť – pouť ke kapli sv. Floriána.
(ČT) v 15:00 h Den matek – odpolední program nejen pro maminky
v sále ZŠ a MŠ Žarošice.
(SO) ve 12:00 h Výstava vín – ochutnávka vín v sále Katolického domu.

www.muzdanice.cz

(SO) ve 13:00 h Košt vína – 27. ročník pořádá Spolek zahrádkářů Palánek Ždánice v sále KD Ždánice. K poslechu bude hrát CM Lubomíra
Graffeho. Neomezená degustace.
16.5.
(ČT) v 18:00 h Večer s poezií „Domov: to je moje maminka“ – v Městské knihovně Ždánice.
18.5.
(SO) 10:00–13:00 Jarní burza starožitností – pořádá město Ždánice
a Vrbasovo muzeum v sále KD Ždánice. Sběr u paní Hrubé v KD
(PO–PÁ) 9:00–14:00 po domluvě na tel.: 725 920 845.
			
pro kupující vstup dobrovolný
24.,25.5. (PÁ,SO) Májová veselice – národopisnou slavnost Ždánicka pořádá
Mužský sbor Ždánice ve spolupráci s městem Ždánice. Po oba dny bude
otevřeno Muzeum Jakuba Vrbase a galerie zámecké vily.
24.5.
(PÁ) v 18:00 h Vernisáž výstav Tomáše Kubáka s obrazy Ždánického lesa
„Toulám se krajinou drobných radostí“ a soutěžních fotografií na téma
„Ždánicko: Folklor kolem nás“ – vernisáže výstav a vyhodnocení soutěže
proběhnou v Zámecké vile.
v 19:30 h Nokturno: setkání zpěváckých a muzikantských rodin Ždánicka – v parku u zámecké vily.
25.5.
(SO) ve 13:00 h DH Nenkovjanka – na uvítanou zahraje na náměstí před
MěÚ; ve 13:30 h Sejdeme se na městečku – přivítání a představení souborů a sborů obcí Ždánicka na náměstí před MěÚ; ve 14:00 h Průvod
za májó ke KD; ve 14:30 h Stavění máje – zazpívají sbory a zahraje CM
Hradisko u KD; ve 14:30 h Dostaveníčko – zahraje DH Nenkovjanka
v zámeckém parku; ve 14:45 h Vystoupení dětských souborů v zámeckém
parku; v 15:45 h Láska, manželství, rodina a práce – vystoupení dospělých sborů a souborů v zámeckém parku; v 17:45 h DH Nenkovjanka
a CM Hojsa – do setmění zahraje k tanci a poslechu v zámeckém parku.

podatelna@obeczeravice.cz

tel.: 518 631 530

tel.: 518 633 615

4.5.

Žeravice 40, 696 47 Žeravice

Žarošice
Žarošice 14, 696 34 Žarošice

18.5.

5.5.
25.5.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

2.6. (NE) v 16:00 h 20 LET GRANDE MORAVIA
Letní kino Kyjov
Grande Moravia Ladislava Pavluše Vás srdečně zve na speciální koncert ku
příležitosti svého 20. jubilea!
Těšit se můžete na skvělý program. Nebude chybět známý český muzikálový
zpěvák Bohuš Matuš, ani úžasné dívčí trio Tři barvy, ve složení: Eliška Trtíková,
Mária Bikárová a Lucie Bikárová. Pogratulovat přijde se svým koncertním
vystoupením také Mistříňanka Antonína Pavluše. Jste všichni srdečně zváni.
Předprodej vstupenek: pokladna Domu kultury Kyjov, Informační centrum Kyjov,
a na telefonních číslech 518 612 378, 731 612 643.
vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 350 Kč
•

•

tel.: 518 626 022

(ST) v 15:00 h Vystoupení Dětského kočovného divadýlka z Kyjova –
na dětském hřišti „U Máně“. Pohádky: Perníková chaloupka, Ubrousku,
prostři se a Propletená pohádka.
(NE) ve 14:00 h Dětská hasičská soutěž – na městečku, občerstvení zajištěno.
(SO) 9:00–21:00 Závod Handbike „Slovácký okruh“ – na městečku.
Doprovodný program: dětský závod, divadlo, skákací hrad, malba na
obličej aj. Více na www.petrvalsky.cz.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

a okolí

KVĚTEN 2019

www.mestokyjov.cz

7.6. (PÁ) 7:00–15:00 FARMÁŘSKÉ TRHY

8.6. (SO) ve 20:00 h NOC NA KARLŠTEJNĚ
Letní kino Kyjov
V kyjovském letním kině uvede Městské kulturní středisko jeden
z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně. Půvabná
komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž podle údajného zákazu
nesměly přebývat ženy, je plná slavných hitů Karla Svobody. Tento skvost české
muzikálové scény bude uveden v podání Městského divadla Brno.
vstupné do 31.5. (PÁ) 550 Kč, 1.–8.6. (SO–SO) 630 Kč
•

10.6. (PO) ve 20:00 h CONCENTUS MORAVIAE

•

18.6. (ÚT) v 19:30 h

CONCENTUS MORAVIAE

ALBA REGIA STRING QUARTET

Dům kultury Kyjov

8.5.

19.5.

Vstupenky na oba koncerty jsou již v předprodeji v Informačním centru Kyjov.
• 3.8. (SO) v 18:00 h XXIII. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV Letní kino Kyjov
Vystoupí: Old Boys Poutníci, Erik Veverka – Llaericc (účastník Folk.kvítku),
Pavlína Jíšová & Bababand, MATADOŘI, Malá cimbálová muzika ZUŠ Kyjov,
Lenka Slabá, Žalman & spol, Nezmaři.
Laskavým slovem bude provázet Pepa Štross.
•

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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově – červen 2019 je 13.5. (PO).
Změna programu vyhrazena.

KYJOVSKÝ ŠKOPEK

26.5.

(NE) ve 14:30 h Den pro rodinu – zábavné odpoledne pro celou rodinu na Masarykově náměstí. Program: zahájení představiteli města,
parkourové vystoupení Pohybové akademie Kyjov, vystoupení DDM
Kyjov, Karate klubu Kyjov, pohádka – loutkové představení Dan Taraba a další. Celým odpolednem bude provázet DJ KOBE a moderátor.
Během odpoledne si děti budou moci zaskákat na nafukovací atrakci,
velké trampolíně, projet se na elektrických vozítkách či vyzkoušet RC
modely aut, nebo si nechat namalovat na obličej vybraný motiv, spolu
s rodiči se budou moci projít po BOSOchodníku. Pro všechny bude
připraveno tvoření a workshopy, měření tělesných hodnot, občerstvení, bude přítomna Mgr. Magdalena Kuzníková (nutriční poradenství
a aromaterapie pro duši i tělo) a mnoho dalšího. Při nepříznivém počasí se akce ruší.				
vstup zdarma

Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO – PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30
tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

(NE) 8:00–12:00 Oslava u příležitosti světového dne včel – pořádají
Včelaři ZO Kyjov před KD Kyjov, hudební doprovod. Program: v 9:00 h
mše v kostele na náměstí, po skončení průvod včelařů k radnici a setkání se starostou města. Před KD prezentace ZO na panelech: ochutnávka
medů a medoviny s prodejem, ukázka medových perníků s prodejem,
výrobky léčiva, kosmetika ukázka a prodej, pozorovací úl – živé včely aj.

(SO) 45. ročník Kyjovské padesátky – tradiční turistickou akci pořádá DDM Kyjov. Různá náročnost tras: 10, 20, 27, 35, 50 km. Autobus
na Staré Hutě odjíždí v 8:00 h. Pro rodiče s dětmi odjíždí autobus na
Kameňák, odtud se vydáte pěšky asi 3 km na Zavadilku, kde máme pro
děti připraveny soutěže a táborák.		
startovné 30 Kč

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:

•

OSLAVA U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE VČEL

25.5.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.: 518 612 378

(ST) VII. Kyjovský koník: Otevřený šachový turnaj pro děti a mládež
– pořádá spolek Šachy Kyjov za podpory města Kyjova a Sokola Kyjov
v estrádním sále KD. Turnaj je určen pro děti a mládež do 15 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů. Přihlášky e-mailem:
sachykyjov@seznam.cz, anebo dodatečné na místě při prezenci. Tempo
turnaje je 2 x 15 minut na partii, hraje se 7 kol. Od 9:30 h prezence účastníků, v 10:00 h začátek turnaje, ve 14:00 h vyhlášení výsledků, předání
cen a ukončení turnaje.

(SO) v 10:00 h Kyjovský škopek – festival poctivého piva, dobrého jídla, skvělého programu a nevšední zábavy za KD. Možnost ochutnat 25
druhů piv. Od 10:00 h hrají kapely: BIGBITY ROCK, ŠUFA, LEWIS
CREAVEN BAND, MEGAPHONE, JAREK FILGAS A JEHO BAND.
Bohatý doprovodný program: soutěž v pojídání knedlíků a další soutěže, atrakce Bungee running, simulátory F1, virtuální realita (Beat
Saber, skok z mrakodrapu, horská dráha nebo třeba potápění se žraloky), předváděcí akce motocyklů s možností vyzkoušení. Skákací hrad,
tetování, malování na obličej pro děti. Stylová „chill out“ odpočinková
zóna s možností zapůjčení vodní dýmky. Akce se uskuteční za každého
počasí pod obřím stanem.		
vstupné dospělí 150 Kč,
děti do 15 let zdarma v doprovodu dospělého s platnou vstupenkou

15.–18.8. (ČT–NE) XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019
(30 pořadů ve 4 dnech, věhlasná jízda králů, 3000 krojovaných v průvodu)

POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00

VII. KYJOVSKÝ KONÍK: OTEVŘENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

25.5.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz

•

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

Významné akce v Kyjově

Zámek Milotice

Jana Boušková (harfa),
Martin Novák (lesní roh),
Barbara Maria Willi (kladívkový klavír)

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

•

•
www.obeczeravice.cz

KAM V KYJOVĚ

M
A

cprkyjov@ado.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Zahradní restaurace s dětským hřištěm je otevřena o víkendech při příznivém počasí.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00, (SO,NE, svátky) 11:00–18:00 (vždy v celou hodinu).
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. – přeneste se s námi do prostředí, ve
kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.). Nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan a keramiku
tupeskou.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Projížďky na ponících jsou možné (SO,NE, svátky) 14:00–18:00.

(ST) Soutěž žáků a dorostu – pořádá SDH Mistřín u hasičské zbrojnice
Mistřín.
12.5.
(NE) v 15:00 h Den Matek – v parku u hasičské zbrojnice Svatobořice.
16.5.–30.8. (ČT–PÁ) Putovní výstava „Baráky u Svatobořic: Pohled do dějin 1914–
1950“ – pořádá Masarykova universita, obec a KD Svatobořice-Mistřín
v Muzeu Internačního tábora Svatobořice. Vernisáž proběhne 16.5. (ČT)
v 18:00 h.
18.5.
(SO) ve 20:00 h Květinový bál – pořádají Rezedky v KD.
19.5.
(NE) Dětská hasičská soutěž o pohár starosty – pořádá SDH Mistřín
ve zbrojnici Mistřín.
22.5.
(ST) v 17:30 h Pohádková show – pohádkové osobnosti, klaun, artisté
a jiné v KD.
31.5.
(PÁ) v 19:00 h Vernisáž výstavy akademického malíře V. Vašíčka ke
100. výročí narození – v KD. Hosté vernisáže: PhDr. Milada Frolcová, JUDr. Josef Holcman. V kulturním programu vystoupí Varmužova
cimbálová muzika. Výstava bude otevřena 1.–9.6. denně 8:00–12:00,
13:00–18:00.

R

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
Soňa Černá – hlavní program
(tel.: 777 685 317, jedovnickas@seznam.cz)
Hana Hanáčková – hlavní program
(tel.: 721 340 604, hanka.hanicka@centrum.cz)
Radka Galko – odpolední program
(tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky
(tel.: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)

8.5.

ZD
A

Areál Bukovanský mlýn

Klub maminek Kyjov

45. ROČNÍK KYJOVSKÉ PADESÁTKY

DEN PRO RODINU

Významné akce v okolí
4.5.

PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM

(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice zve na
tradiční, již 18. ročník turistické akce. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci
Ozdravovna 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 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 2017–2021“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí cyklu Toulavý kočárek, pro
děti budou připraveny soutěže a hezké dárky. Kontakt: Miroslav Vaculík,
tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Připravujeme
1.–25.6.

XXIV. ROČNÍK CONCENTUS MORAVIAE

(SO–ÚT) XXIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae – tématem je Koncert národů.
Koncerty v Kyjově a okolí:
10.6.
(PO) v 20:00 h Jana Boušková (harfa), Martin Novák (lesní roh), Barbara Maria Willi (kladívkový klavír) – ve freskovém sále státního zámku Milotice.			
vstupné 250/150 Kč
18.6.
(ÚT) v 19:30 h ALBA REGIA STRING QUARTET – v estrádním sále
KD Kyjov.		
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej zahájen: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00,
(SO) 9:00–11:30. Do 31.5. (PÁ) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích.
Po tomto datu budou vstupenky za cenu plnou.
▶ 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).

8.6.

OTEVŘENÉ SKLEPY KYJOVSKA 2019

(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska – v rámci 5. ročníku se
představí téměř 30 vinařství a vinařů z celého Kyjovska. Od 16:00 h bohatý kulturní program v areálu na Šištótě, od 18:00 h hraje cimbálová muzika. Více informací na www.kyjovskesklepy.cz a na facebooku.
Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog s mapkou,
degustační skleničku a kupony na nákup vína v hodnotě 2 x 100 Kč.
Vstupné lze zakoupit v Informačním centru nebo v pokladně KD, online www.ticketportal.cz.
vstupné do 1.6. (SO) 500 Kč, poté 600 Kč

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

3.5.

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

(PÁ) v 7:00 h Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Další farmářské trhy 2019 se uskuteční v pátky: 7.6., 6.9., 4.10.
vstup volný
7.5.
(ÚT) v 19:00 h Jiří Pospíchal a jeho žáci – v divadelním sále KD.
J. Pospíchal se narodil v roce 1976 ve Znojmě, v roce 2002 zakončil studium na JAMU v Brně. V současnosti je koncertním mistrem Národního divadla Brno, pedagogem a ředitelem Slovácké základní umělecké
škole v Uherském Hradišti. Jako host spolupracuje s jihokorejským Seouloratorio ve funkci koncertního mistra.
		
vstupné 180 Kč, sleva studenti a senioři 130 Kč, děti 50 Kč
14.5.
(ÚT) v 19:00 h DH Vracovjáci – v divadelním sále KD. Vracovjáci začali
svou historii psát v létě roku 1990 a již v roce 1992 pod vedením známého dirigenta Jiřího Volfa kapela připravila svou první profilovou kazetu
a CD Pěkná chvilka. V roce 1998 se Vracovjáci stali vítězem XIII. ročníku
soutěže a nositelem titulu Vítěz ZLATÁ KŘÍDLOVKA. vstupné 150 Kč
16.5.
(ČT) ve 20:00 h Petr Vondráček & Knezaplacení – v divadelním sále
KD. Kapela Knezaplacení nabídne v první půli večera kromě country
i spirituál, po přestávce program vyvrcholí recitálem pianisty, zpěváka
a showmana Petra Vondráčka, takže klasický rock´n´roll, blues, soul
i trochu toho popíku.				
vstupné 250 Kč
18.5.
(SO) v 15:00 h Štístko a Poupěnka: Jedeme na výlet – v divadelním
sále KD. Po představení nebude chybět autogramiáda a společné focení.
Délka představení je cca 60 minut. Představení je vhodné pro děti od 2
let.
vstupné 160 Kč / os. (bez rozdílu věku)
21.5.
(ÚT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers: Smím prosit? – v divadelním sále KD. Travesti skupina Screamers pobaví zbrusu novou show
a to nejen imitováním tuzemských i zahraničních zpěváků, ale i vtipný-

31.5.

mi scénkami. Večer plný tance a zpěvu na téma elegance a rodinné hodnoty z pohledu etiky a reality.			
vstupné 290 Kč
(PÁ) v 17:00 h Kácení máje – se Slováckým souborem Kyjov na Masarykově náměstí.				
vstup volný

Kino Panorama
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

www.kino-kyjov.cz

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
1.,4.5.
(ST) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Avengers: Endgame USA *2D......130 Kč
2.,11.,26.5. (ČT,SO) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Uglydolls USA.......120 Kč/RV 432 Kč
2.–4.5.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h After: Polibek USA/titulky.....120 Kč
3.,8.5.
(PÁ) v 16:30 h, (ST) v 17:30 h Avengers: Endgame USA *3D........150 Kč
5.5.
(NE) v 15:00 h Jak vycvičit draka 3 USA..................... 100 Kč/RV 360 Kč
5.5.
(NE) v 17:30 h Mia a bílý lev Francie.................................................120 Kč
5.,30.5.
(NE,ČT) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR..................................................110 Kč
9.,12.5.
(ČT,NE) v 17:30 h Pokémon: Detektiv Pikachu USA/Japonsko *2D
.................................................................................................................130 Kč
9.5.
(ČT) ve 20:00 h Láska na druhý pohled Francie/titulky.................120 Kč
10.,17.5. (PÁ) v 17:30 h Pokémon: Detektiv Pikachu USA/Japonsko *3D..150 Kč
10.5.
(PÁ) ve 20:00 h Nikdy neodvracej zrak Německo/Itálie/titulky....120 Kč
11.,23.5. (SO,ČT) ve 20:00 h The Beach Bum USA/titulky.............................120 Kč
12.5.
(NE) v 15:00 h Velké dobrodružství čtyřlístku ČR.... 100 Kč/RV 360 Kč
12.,16.5. (NE) ve 20:00 h, (ČT) v 17:30 h Trhlina SR/titulky..........................120 Kč
15.5.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Za kamarády z televize.................................50 Kč
15.5.
(ST) v 19:00 h Humorista Rusko/Lotyšsko/ČR/titulky...100 Kč/ČFK 80 Kč
16.5.
(ČT) ve 20:00 h Teroristka ČR............................................................120 Kč
17.,18.5. (PÁ,SO) ve 20:00 h John Wick 3 USA/titulky...................................130 Kč
18.5.
(SO) v 16:30 h Avengers: Endgame USA/titulky *2D.....................130 Kč
19.5.
(NE) v 15:00 h Mrňouskové 2: Daleko od domova Francie
..............................................................................................100 Kč/RV 360 Kč
19.5.
(NE) v 17:30 h Ženy v běhu ČR...........................................................110 Kč
19.5.
(NE) ve 20:00 h Ostrým nožom SR....................................................120 Kč
22.5.
(ST) v 16:00 h Skleněný pokoj ČR.................................................. BS 60 Kč
22.5.
(ST) v 19:00 h Věrní nevěrní Francie/titulky............... 100 Kč/ČFK 80 Kč
23.,24.5. (ČT) v 17:30 h, (PÁ) ve 20:00 h Syn temnoty USA/titulky..............120 Kč
24.5.
(PÁ) v 17:30 h Aladin USA *3D..........................................................140 Kč
25.5.
(SO) v 17:30 h John Wick 3 USA/titulky...........................................130 Kč
25.5.
(SO) ve 20:00 h Bolest a sláva Španělsko/titulky..............................120 Kč
26.,30.5. (NE,ČT) v 17:30 h Aladin USA *2D...................................................120 Kč
26.5.
(NE) ve 20:00 h Zlo s lidskou tváří USA/titulky..............................120 Kč
29.5.
(ST) v 19:00 h Modlitba Francie/titulky....................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
30.5.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Bohemian Rhapsody USA/titulky
.............................................................................................80 Kč/děti zdarma
31.5.
(PÁ) v 17:30 h V oblacích Německo...............................120 Kč/RV 432 Kč
31.5.
(PÁ) ve 20:00 h Godzilla II: Král Monster USA/titulky.................120 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 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

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

2.–17.5.

(ČT) v 18:00 h Noc literatury 2019 – v Pražírně Kyjov. Kulturní událost,
která nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských autorů. Hosté večera čtou úryvky
z vybraných děl. Hudební doprovod skupina NIC VÍC. Kvůli omezenému prostoru je vhodné si rezervovat místa.
vstupné dobrovolné
14.5.
(ÚT) v 17:00 h Cizí světy ve vesmíru – přednáší Mgr. Marek Skarka,
PhD., v přednáškovém sále. Přednáška o výzkumu exoplanet.		
				
vstupné dobrovolné
15.5.
(ST) v 17:00 h Hmyz na talíři – v přednáškovém sále. Hodinová přednáška Milana Václavíka o hmyzu jako jídle. Bude připravena ochutnávka dvou druhů hmyzu. Milan Václavík pracoval v Rakousku a v Anglii
jako Head Chef ve francouzské hotelové restauraci. Aktivně cestuje za
jídlem do exotických zemí, píše články o jídle, které publikuje na svém
food blogu www.cestyschuti.cz. Je spoluautorem knihy „Hmyz na talíři“.			
vstupné dobrovolné
15.5.
(ST) v 17:00 h Osvícení je vlastně tou nejobyčejnější věcí – přednáší
Ing. Zdeněk Zamazal ve studovně-čítárně.		
vstupné 50 Kč
20.5.–31.7. (PO–ST) Výstava „Co nám zrcadlí autismus“ – ve studovně-čítárně
a v přednáškovém sále. Vernisáž proběhne 20.5. (PO) v 16:00 h. Výstava nadačního fondu Kateřiny Sokolové AutTalk. Portréty lidí na spektru autismu doplňují minimalistická zátiší jejich oblíbeného předmětu
a výzvy k zamyšlení. Výstavu doplní vernisáž výtvarných prací žáků MŠ
a ZŠ Kyjov, Školní.
26.5.
(NE) v 17:00 h Jak na puberťáka – seminář Milana Studničky pořádá
Spolek ZAŽÍT KYJOV.CZ, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Kyjov v přednáškovém sále. Je nutné se přihlásit na tel.: 605 174 280 nebo
e-mailem: sedlackova.pet@seznam.cz.
vstupné 400 Kč/os.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.knihovna-kyjov.cz

(ČT–PÁ) Výstava novin Karla Fialy – ve studovně-čítárně a v přednáškovém sále. Vernisáž proběhne 2.5. (ČT) v 16:00 h.
2.5.–27.6. každý (ČT) Výstava fotografií „Jeruzalém očima Bohumila Víchy“ –
na pobočce knihovny v Bohuslavicích. Římskokatolický kněz působil
v Kyjově jako děkan, cestuje po celém světě především s křesťanskou
mládeží. Vernisáž proběhne 2.5. (ČT) ve 13:00 h.
3.5.
(PÁ) v 18:00 h Hirudoterapie – léčení pijavicemi lékařskými. Přednáší
členové Asociace specialistů hirudoterapie v přednáškovém sále.		
				
vstupné dobrovolné
6.5.
(PO) v 9:00 h Beseda se spisovatelkou a historičkou Doc. PhDr. Jarmilou Bednaříkovou, CSc. – v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov.
Půjčování knih.

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

26.5.

www.masaryk.info

Pražírna Kyjov
2.5.

11.5.

18.5.

25.5.

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
9.5.–2.6. (ČT–NE) Výstava „My dámy“ – benefiční výstavu paličkované krajky
pořádá Město Kyjov. Vernisáž výstavy se uskuteční 9.5. (ČT) v 17:00 h.
Nedílnou součástí vernisáže bude i malá módní přehlídka paličkovaných oděvních doplňků a šperků. Pod vedením paní Jany Špačkové se
budou prezentovat: Alena Dostálová, Pavlína Lejsková, Jana Radiměřová, Libuše Hlavsová, Marie Kočířová, Martina Rybová, Jarmila Jorsová,
Zdenka Pešlová, Miroslava Smejkalová. Výtěžek z prodeje bude věnován
Evě a Jitce Radiměřovým.

(SO) Den otevřených dveří: Letní den v Domově Horizont – program:
10:00–12:00 zahájení Mgr. Janem Hanáčkem (ředitelem Domova Horizont), vystoupení tanečního kroužku Domova Horizont, hudební skupiny
Kašpárek v rohlíku revirvál, ženského pěveckého sboru Nedakoňské srnky,
mažoretek Angels Ždánice, mužského pěveckého sboru Hlahol Brankovice, ukázka kickboxu. 13:00–14:00 vystoupení tanečního kroužku Domova
Horizont, ukázky leteckých modelářů z Kyjova, vystoupení pejsků frisbee,
hudební skupiny Sexteto Hodonín. 14:00–18:00 hudební produkce Slávka
Vávry. Již od 8:00 h pro návštěvníky otevřeny terapeutické dílny s možností
zakoupit si originální výrobky uživatelů Domova Horizont, pro zájemce připravena výstava fotografií, pro děti přichystány zábavné aktivity (malování
na obličej, česání účesů, autíčka na dálkové ovládání aj. Možnost prohlídky
zařízení v 10:00 h a ve 13:00 h. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program v zasedací místnosti Domova Horizont.

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

8.5.

28.5.

www.domecekkyjov.cz

(ST) Turistický zájezd: Jarní Pálavou – pojeďte s námi poznat krásu
jarní přírody. Odjezd v 8:00 h z parkoviště u DDM.
cena 150 Kč
(ÚT) v 15:30 h Závěrečné vystoupení kroužků – v KD. Přijďte se podívat, co se děti za celý rok pod vedením zkušených pedagogů naučili.

JazzKlub Kyjov, z. s.
tel.: 602 729 627

www.galeriedoma.cz

do 4.5.
(SO) Kreslený humor Jiří Hiršl, básně Zdeněk Janas
17.5.–7.6. (PÁ–PÁ) José Luis Blanco: Změny – obrazy venezuelského malíře. Vernisáž proběhne 17.5. (PÁ) v 17:30 h.

Čajovna & Galerie
jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215

ddm@domecekkyjov.cz

Galerie Doma

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tomas@prazirnakyjov.cz

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

www.horizontkyjov.cz

tel.: 518 697 583, 606 765 030

barbora.lungova@centrum.cz

tel.: 604 466 342

(ČT) v 19:00 h Sexuální život hmyzu – tematická májová přednáška
doc. Králíčka.
(SO) Blend your own rum – během degustace se na chvíli ocitnete
v Karibiku uprostřed destilerie na výrobu rumu. Konkrétně ve skladu se sudy, kde se z Vás stane master blender. Strávíme společně 2,5
hodiny, kdy si přiblížíme umění míchání rumů. Jakmile si vysvětlíme
toto řemeslo, přejdeme k ochutnávce rumů uložených v sudech. A v poslední části přistoupíme k samotnému míchání. Do jednotlivých sudů
jsme nejprve uložili sherry, portské, skotskou whisky, cognac, bourbon
a následně jsme je vyměnili za rum. Každý z Vás si vytvoří svůj unikátní blend rum, který si odnesete jako dárek v zapečetěné lahvi se svým
jménem a názvem. Omezený počet míst: 15.
vstupné 1440 Kč
(SO) ve 20:30 h Billow (CZ) – Lo-fi akustický folk protkaný snovým
vokálem, ambientními plochami a táhlým zvukem syntezátorů. Nech se
zahalit dreampopem.

tel.: 725 613 613

www.cajovnagalerie.cz

13.5.–9.6. (PO–NE) Svatopluk Drápal: Sobulák v Kyjově podruhé – výstavu
obrazů a grafik pořádá Čajovna & Galerie ve spolupráci s MKS Kyjov.
Vernisáž proběhne 13.5. (PO) v 16:30 h, zazpívají „Chlapi z Boršova“.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

lého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, širokou nabídku čepovaného i lahvovaného vína. Poseďte ve vinném baru s rakousko-uherskými víny, širokou nabídkou
sektů vyráběných tradiční metodou, dejte si skvělou kávu a dortík. Vybraná vína
i sekty nabízíme „po skleničce“.
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
1.–31.5.
(ST–PÁ) 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových vín a 2 sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve formě
sektu Pinot noir (Proquin).
13.–19.5. (PO–NE) Ochutnávka vzorku moštu od vinaře z Kyjova – ve Vinotéce
Kyjov na Palackého ulici.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

11.5.

www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Jazz Q – koncert v rámci projektu Jazz v Kostce IX
v Klubu Nětčice (Naproti hostince „U Jančů“). Jazz Q má v dějinách
českého jazzu i rocku mimořádné postavení. Jazz Q založili Martin Kratochvíl a Jiří Stivín, ovlivněni free jazzem a jinými exkluzivními jazzovými proudy. V současnosti kapela hraje ve složení: Martin Kratochvíl
(klávesy), Zdeněk Fišer (kytara), Přemysl Faukner (basová kytara), Filip
Jeníček (bicí).			
vstupné 150/100 Kč

Penzion & Vinný bar Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 722

18.5.

1.6.

(SO) ve 20:00 h Májová party – v Klubu Nětčice (Naproti hostince
„U Jančů“). Můžete se těšit na dobrou hudbu (DJ KOBE), zábavný program a hlavně posezení s přáteli. Předprodej vstupenek bude probíhat
od 6.5. (PO) v místě sídla CPR nebo na tel.: 728 759 816. Počet míst je
omezen.				
vstupné 80 Kč
(SO) v 15:30 h Tradiční „Sportovní odpoledne“ pro děti i rodiče – na
hřišti u sila. Bude připraveno mnoho soutěží o ceny a také spousta atrakcí. Během odpoledne bude zajištěno občerstvení. Na závěr se uskuteční,
jako každý rok, fotbalové utkání dětí a hned po skončení fotbalové utkání ženatí x svobodní.

Církev bratrská

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

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT 11:00–20:00), (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
▶ Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové – celoroční, prodejní výstava obrazů
s folklórní tématikou.
Květnová akce:
31.5.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – srovnávací degustace vín dvou vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem. Vinařství Dušan Soviš a Vinařství BERTHY – moderní přístup (moderní
technologie) vs. tradiční „autentický“ přístup. Vína obou vinařství nám
odprezentuje Albert Vyoral, mladý enolog, jehož jméno si zapamatujte,
ještě o něm mnohé uslyšíme.

Kyjovský pivovar

Domov Horizont, přípěvková organizace

Radniční galerie
d.sedlackova@mukyjov.cz

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku – modelové
kolejiště velikosti H0.		
vstupné dobrovolné

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
6.5.–21.7. (PO–NE) Výstava „Baví nás časopisy pro děti“ – historie dětských časopisů v Čechách a na Moravě. V doprovodném programu si můžete
vyzkoušet jednotlivé profese, které se podílí na jejich vzniku. Výstavu
doprovází ilustrace Zuzany Osako.
17.5.
(PÁ) 17:00–22:00 Muzejní noc k výstavě „Baví nás časopisy pro děti“

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358

Železniční expozice Stavědlo

9.5.

Komenského 596, Kyjov

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

3.5.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: ČERNÁ MAMBA – Stout, tmavé plné pivo 12% (svrchně kvašená). Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na květen: Chřest – zdravá a chutná surovina

Klub Bárka

Urbanova 716, Kyjov

26.–30.8.

kyjov@cb.cz

(PO–PÁ) Příměstský tábor pro děti 7–12 let – více na e-mailu: wernja@seznam.cz
cena 800 Kč

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

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu.
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Květnová akce:
▶ Výlet do zámeckých vinařských sklepů ve Bzenci – doprava vlastní, termín bude
upřesněn.

Dobrovolnické centrum Krok Kyjov, z. ú.
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

11.5.

Centrum pro rodinu Kyjov
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kyjov.dcpr.cz

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale
především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně prožívat své stáří, tak přijďte mezi nás.
▶ 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 angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Akce (více na plakátech nebo webu):
7.5.
(ÚT) v 16:00 h Den pro rodinu – v prostorách farního dvora, zahrady
a hřiště. Pro děti bude připraveno velké množství atrakcí a her, pro
všechny pak občerstvení.		
příspěvek za rodinu 200 Kč

tel.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevírací doba: denně 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 7–26 let z Kyjova
a blízkého okolí.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského nebo na stadioně
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Maminka
2.5.
(ČT) ve 14:00 h Úprava záhonu s levandulí
7.5.
(ÚT) ve 14:00 h Výroba náramků
14.,23.5. (ÚT,ČT) ve 14:00 h Šití sukně

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

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)

www.cbkyjov.webnode.cz

(SO) v 10:00 h Férová snídaně: Oslavte s námi světový den pro fair
trade – férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Místní fanoušci fair trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném místě, aby netradičním
způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální. Letos bude snídaně
probíhat dopoledne v Městském parku v Kyjově. Jako na každý podobný
piknik si s sebou nezapomeňte vzít deku. Dále můžete potřebovat nádobí, hrnky, ubrousky, lžičky, nože apod. Zkuste se vyhnout jednorázovým
plastovým táckům, brčkům a příborům, šetřete životní prostředí a inspirujte ostatní svým Zero Waste přístupem. Piknik je super příležitost pro
společně strávené rodinné dopoledne. Podpořme myšlenku lokálních
pěstitelů, výrobců a surovin. V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Více také na www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se/ferova-snidane/.

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

tel.: 734 640 006

skautkyjov@seznam.cz

8.5.

www.skautkyjov.cz

(ST) v 15:00 h Skautské jaro – zveme děti od 5 let do městského parku
u dětského hřiště. Pro účastníky budou připraveny hry a soutěže podle
námětu Pirátů z Karibiku. Odměnou bude pirátský poklad, dobrodružství a zábava.

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

18.5.

tel.: 776 859 903, 725 313 089

www.sokolicek.cz

(SO) v 16:00 h Pyšná princezna – divadelní představení v Sokolíčku.
		
vstupné za dítě 150 Kč

www.vinotekakyjov.cz

▶ Stávající Lidovou jizbu s vinotékou jsme nově rozšířili o Vinný bar. Navštivte naše
moderní propojené prostory. U nás najdete prodejní galerii Lidových výrobků z ce-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

