21.6.

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.
9.6.
(NE) v 16:00 h Jak může pomoci církev – tématem nás provede Veronika Konečná.

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

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

5.6.

(ST) Adorační den farnosti Kyjov – 8:00–18:30 možnost k osobní nebo
společné adoraci u nejsvětější svátosti. Zakončení společnou mší svatou
v 18:30 h.
16.6.
(NE) v 10:30 h První svaté přijímání při mši sv.
19.6.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco
více a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak přijďte
do prostor fary v Kyjově.
23.6.
(NE) v 9:00 h Slavnost těla a krve Páně – mše svatá s eucharistickým
průvodem.
23.6.
(NE) ve 14:00 h Farní den – přijměte srdečné pozvání do našeho společenství posedět a popovídat si s přáteli a prožít tak příjemné nedělní
odpoledne. Připraven program a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno.
Více na plakátech nebo webu.
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.

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany

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

4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

Čeložnice 3, 696 51 Kostelec

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

Příměstské tábory 2019:
1.–5.7.
(PO–PÁ) Cyklistický – vhodný pro děti 7–13 let.
22.–26.7. (PO–PÁ) Indiánský – vhodný pro děti 3–13 let.
5.–9.8.
(PO–PÁ) Retro hry – vhodný pro děti 3–13 let.
12.–16.8. (PO–PÁ) Přírodovědný – vhodný pro děti 3–13 let.

Sdružení technických činností – AVZO Kyjov
– Klub leteckých modelářů
Svatoborská 495, 697 01 Kyjov
www.lmkkyjov.cz

15.6.

tel.: 602 366 412 (R. Ondříšek)
robert.ondrisek@seznam.cz

(SO) Jarní polétání – letecko-modelářská show na letišti Aeroklubu Kyjov. 10:00–16:00 statické a letové ukázky modelů letadel. Uvidíte modely
různých kategorií, makety letadel, akrobatické modely a větroně, combatové souboje letadel z 1. a 2. svět. v.
vstupné 70 Kč, děti zdarma
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

2.6.

tel.: 731 178 483

www.vesklepe.cz

▶ Otevírací doba restaurace a letní terasy: (ČT,PÁ) 13:00–23:00, (NE) 13:00–22:00.

8.–9.6.
8.6.

Skoronice 47, 696 41 Skoronice

8.6.

9.6.

tel.: 605 206 541

22.6.

obec@svatoborice-mistrin.cz

1.6.
9.6.
23.6.

1.6.
9.6.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525

www.sardice.cz

(SO) ve 13:00 h Místní výstava vín, PIWI 2019 a Hibernal fórum –
pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice v Obecní hale U Orla.
(NE) ve 14:30 h 31. ročník přehlídky Mládežnických dechových hudeb – účinkuje DH Mladá muzika Šardice, DH Mutěňané – Čejkovjané,
DH ZUŠ Zdounky, DH Ištvánci, mažoretky Rošťandy, uvádí Dagmar

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

1.6.

www.mestovracov.cz

(SO) v 15:00 h Den dětí – na koupališti se děti můžou těšit na hledání vodníka, zelenou stezku, výtvarné dílny, lukostřelbu a vzduchovou
trampolínu. Chybět nebude občerstvení v podobě špekáčků, palačinek,
grilovaných klobás a točeného piva pro tatínky.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 724 234 329

1.6.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den ve Vřesovicích – na táborové základně Hodonín ve Vřesovicích za rybníkem. Tentokrát v duchu čarodějů
a Harryho Pottera, kdy podniknete cestu plnou her a úkolů o záchranu
MOUDRÉHO KLOBOUKU. Občerstvení a odměna pro děti zajištěna.
Akce se koná za každého počasí. Všechny srdečně zve Spolek Babule
a spolupořadatelé.

www.svatoborice-mistrin.cz

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice

(SO) ve 14:00 h Sklepy dokořán – XII. ročník ve vlkošských búdách.
Můžete navštívit cca 16 sklepů. Mužský pěvecký sbor z Bukovan a CM
Hradisko vám zazpívají a zahrají k poslechu u skleničky dobrého vína.

Městský kulturní klub Vracov

tel.: 778 454 438, 777 948 493

(PÁ) Putovní výstava „Baráky u Svatobořic: Pohled do dějin 1914–
1950“ – pořádá Masarykova univerzita, obec a KD Svatobořice-Mistřín
v Muzeu internačního tábora Svatobořice. Otevřeno: červen (ST,SO,NE)
14:00–17:00.
(SO–NE) denně 8:00–12:00, 13:00–18:00 Výstava akademického malíře V. Vašíčka ke 100. výročí narození – v KD.
(SO) v 15:00 h Pohádkový les – pořádají Spolek Mankyz z.s. a RC Krteček ve spolupráci s místními spolky. Start na začátku lesa – ulice U Trati
ve Svatobořicích. Bohatý doprovodný program, občerstvení zajištěno.
Více www.krtecek-rodinne-centrum.webnode.cz.
(NE) v 11:00 h Královničky – dívčí letnicovou slavnost pořádají dětské
soubory v parku pod kostelem.
(NE) v 15:00 h Cimbály na ulici – pořádá Soubor Mistřín v parku pod
kostelem, vystoupení místních a regionálních cimbalistů.

tel.: 777 574 164

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín

1.–9.6.

(SO–NE) Vlkošské dny vojenských tradic
(SO) v 10:00 h Otevření areálu (Mokřad) za MŠ – dobová vojenská ležení, vojenská technika, ukázky výcviku dobových armád, součástí akce je
souboj polních kuchyní „o generálskou šavli“ . Hlavní vojensko-historická bitva od 14:30 h s letounem přímo nad vámi. Prvních tři sta návštěvníků dostane zdarma poukaz na soutěžní dobový pokrm.
(NE) v 10:00 h Mše svatá za všechny padlé světových válek v kostele ve
Vlkoši, následuje pietní akt u hrobu generála S. J. Ingra.

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš

ales.rajsigl@seznam.cz

(SO) Vinaři obce Jízdy králů se představují, Skoronice 2019 – Vinařský spolek Skoronice zve na akci plnou vína, hudby a zábavy, při které můžete ochutnat vína místních vinařů, přímo v místě jejich vzniku.
Ochutnávat můžete od 14:00 h. Asi od 17:00 h k tanci i poslechu zahraje
CM a u sklepů si můžete zazpívat s Mužským pěveckým sborem z Boršova. Samozřejmě pro vás připravíme i nějaké dobroty do žaludku. Akce
se koná za každého počasí.			
vstupné 50 Kč

www.militarymuzeum.cz

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

tel.: 518 625 822

Vinařský spolek Skoronice

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)

militarymuzeum@email.cz

www.skoronice.cz

(PÁ) v 16:00 h Naše ryby na Váš stůl – pořádá spolek Rybáři Skoronice z.s.
v přírodním areálu Lúky. Příprava a nabídka pokrmů z ryb s doprovodným hudebním programem.

ou.sardice@sardice.cz

Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova 343, 696 51 Kostelec

(SO) ve 14:30 h Koláčkové zpívání – pořádá ŽPS Moravjanky za KD
v Moravanech u Kyjova. Vystoupí ŽPS Moravjanky + Jirka Hilčer s harmonikou, MPS Paniháj z Moravan, sbor Kosteláci z Kostelce, Sboreček
žen z Lipova, Denica z Ostrožské N. Vsi. Programem bude provázet Jiří
Kokmotos (programový vedoucí ČRo Brno). Během programu můžete
ochutnávat zdarma výtvory místních i přespolních hospodyněk. Místní
vinaři pro vás nachystali ochutnávku vín.

starosta@skoronice.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328

(NE) v 15:00 h Eště byly štyry týdně do hodů – pořádá Mužský sbor
Hovorany v sále sokolovny.
28.6.–2.7. (PÁ–ÚT) Hovoranské hody – v letním areálu, v případě nepříznivého
počasí v sále sokolovny.
(PÁ) v 17:00 h Stavění máje; v 18:00 h hraje Cimbálová muzika Slovácko mladší.
28.6.
29.6.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava pod májů – hraje kapela Freeband.
30.6.
(NE) v 10:30 h Slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele; ve 13:30 h
průvod obcí pro stárky – sraz u kapličky; v 16:30 h odpolední zábava pod
májů; ve 20:00 h večerní zábava pod májů. Po celou neděli hraje DH
Stříbrňanka.
1.7.
(PO) v 17:00 h Taneční zábava pod májů i pro nejmenší – hraje DH
Šardičanka
2.7.
(ÚT) ve 20:00 h Hodová oldies party – hraje DJ Josh Singer and Slawe Zero.

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš

LibalovaR@seznam.cz

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš

do 30.8.
www.obec-hovorany.cz

tel.: 728 005 341

Skoronice

www.celoznice.cz

Hovorany

info@vesklepe.cz

1.6.

www.bzenec.cz

(SO) v 15:30 h V dobrém zme se zešli – 4. ročník setkání pěveckých
sborů v místním KD. Pořádá obec Čeložnice a ŽS Zpěvulenky. Na úvod
začneme žehnáním obecního znaku a praporu. Poté vystoupí ŽS Zpěvulenky, MPS Krasavci, sboroček z Dubňan, MPS z Kunovic, ŽS Hroznová
Lhota a MPS Paniháj. Na závěr křest nového CD Zpěvulenek a knihy
„Čeložnice ve vzpomínkách a písních“. Občerstvení zajištěno.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.

www.zdraviarodina.cz

Ženský pěvecký sbor Moravjanky
696 50 Moravany u Kyjova

tel.: 518 617 445

obec.celoznice@seznam.cz

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Vrbovce – U tří kamenů – Kuželov (8,8 km) v 8:32 h, vlak. nádraží
(ÚT) Koryčany – Cimburk – Vřesovice (11,3 km)
v 9:10 h, bus
(ÚT) Dubňany, zast. Obchodní dům – Mistřín (10 km) v 8:40 h, bus
(ÚT) Čejkovice – Vrbice – Kobylí (7,5 km)
v 9:39 h, bus

podatelna@bzenec.cz

Čeložnice
15.6.

info@ippoz.cz

tel.: 518 306 411

(NE) v 16:00 h Kašpárkova čarovná kaše – pohádku v areálu zámku
hraje Loutkové divadlo Kašpárek.
(SO) ve 20:00 h Červnová noc s Artemisem – v zámeckém parku.

28.6.

tel.: 732 267 771

Kurz zdravé výživy a vaření – součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní
knihy o zdraví.
2.6.
(NE) v 18:00 h Syrovou stravou k omlazení aneb Zdravé prázdninové
speciality

14.6.

Bzenec

22.6.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00 – vždy v celou hodinu, (SO,NE, svátky)
10:00–18:00.
▶ 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.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Projížďky na ponících: (ÚT–PÁ) 17:00–18:30 a (SO,NE, st. svátky) 14:00–18:30.

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

tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

9.6.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

www.obecbukovany.cz

(NE) v 15:45 h Cimbály na ulici – pořádá obec Bukovany před kaplí
sv. Jana Pavla II.
(PÁ) v 16:00 h Hravé odpoledne se soutěžemi pro děti – pořádá obec
Bukovany a ZŠ a MŠ Bukovany na velkém hřišti. Soutěže pro děti a večer
táborák.

15.6.

Bělíková, pořádá obec Šardice ve spolupráci se ZUŠ Kyjov v areálu
TJ Baník Šardice, akce se koná za každého počasí (krytá tribuna).
(SO) v 17:00 h Folklorní slavnost – zpívání sborů v Šardicích v areálu za
starou školou pořádá FoS Šardičan.
(PÁ) v 19:00 h Letní noc na statku – pořádají Ochotníci ze Šardic, hraje
skupina JAMA.

Žádovice
tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský den s dopravní tematikou – pořádá Spektrum
Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí a MŠ na hřišti TJ Sokol Žádovice.
Pro děti jsou připraveny soutěže, skákací hrad, dopravní hřiště a jiné
atrakce. V případě pěkného počasí exhibice biketrialu Kyjov. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí v KD.

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

www.muzdanice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

13.7. (SO) #30 LET POTÉ #NESEĎTE DOMA #PÁRTY PRO VŠECHNY
před kyjovskou radnicí. Bohatý program (hudba, pódiový program, aktivity
pro děti), Masarykovo náměstí.
vstup volný
3.8. (SO) 18:00 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. Provázet bude Vojta
vstupné v předprodeji 220 Kč; na místě 250 Kč
Polanský.
15.–18.8. (ČT–NE)

ČTYŘI LETNÍ DNY NABITÉ PROGRAMEM, ZÁBAVOU, ENERGIÍ.
Na své si přijdou příznivci autentického folkloru i jeho scénického pojetí.
Nezapomínáme na milovníky vína a dobrého jídla ani na skvělou zábavu pro
vaše děti.
"Prožijte SLOVÁCKÝ ROK! Noc z pátku na neděli."
Druhy vstupenek, které jsou již v předprodeji:
• Celofestivalová vstupenka + Pas Slováckého roku
• Celofestivalová vstupenka
Vstupenka na všechny placené programy na festivalu Slovácký rok.
• Pas Slováckého roku
Pas plný výhod a slev v rámci Slováckého roku i dalších folklorních
a vinařských akcí + originální suvenýr. Pas je slosovatelný – možnost
atraktivních výher.
Stanové městečko – rezervační poplatek 100 Kč/stan
Doporučujeme místo si závazně rezervovat, kapacita městečka je omezená.
Uveďte prosím do poznámky předpokládaný počet osob a nocí. Rezervační
poplatek bude při vyúčtování odečten od konečné ceny služeb čerpaných
ve stanovém městečku.
Podrobné informace o vstupném i o programu
na www.slovackyrok.cz.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, st. svátky) 10:00–16:00.
Výstavy v muzeu:
do 8.9.
(NE) „Z kuchyňské dílny“ – výstava keramiky a plastik Anny Goldmanové.
11.6.–31.10.(ÚT–ČT) „Historické hračky s příběhem“
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 10.7.
(ST) „Ždánicko: Folklor kolem nás“ – soutěžní fotografie občanů.
do 10.7.
(ST) Tom Kubák: „Toulám se krajinou drobných radostí“ – výstava
fotografických obrazů Ždánického lesa.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

•

•
•

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ČERVEN 2019

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, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00–17:00, od 1.6. (SO,NE, st. svátky) 9:00–15:00
tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL– 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, 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 – červenec 2019 je 12.6. (ST).
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:

Žádovice 41, 696 49

15.6.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

oubukovany@tiscali.cz

16.6.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil

tel.: 518 618 022, 603 839 367

(ČT) v 18:00 h Country večer s kapelou Country Bumpkins a grilováním na terase – více na facebooku.

R

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

20.,27.6.

ZD
A

Bukovany

6.6.
(ČT) 9:30–11:30 Kouzelné papírové květy
11.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Třešně
13.6.
(ČT) 9:30–11:30 Přáníčko ke dni otců
18.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Tvoření z těstovin – sluníčko
20.6.
(ČT) 9:30–11:30 Moře
25.6.
(ÚT) 9:30–11:30 Chobotnice
27.6.
(ČT) 9:30–11:30 Brýle
▶ Odpolední program do odvolání zrušen.

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

Významné akce v Kyjově
1.–25.6.

XXIV. ROČNÍK CONCENTUS MORAVIAE

(SO–ÚT) XXIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae – titul dvacátého čtvrtého ročníku festivalu Koncert národů je spojením dvou úzce souvisejících témat, která pro naše
publikum zpracoval pár respektovaných dramaturgů: britský muzikolog
a publicista Tully Potter a profesorka Barbara Maria Willi, všestranná
múzická osobnost nedílně spjatá s festivalem téměř od jeho narození.
Koncerty v Kyjově a okolí:
10.6.
(PO) ve 20:00 h Jana Boušková (harfa), Martin Novák (lesní roh),
Barbara Maria Willi (kladívkový klavír) – ve freskovém sále státního
zámku Milotice. Program: Zábava tvoří mír – Nikolaus von Krufft, Joseph Haydn, Jan Ladislav Dusík. Salonní kultura ve službách diplomacie
– kde jsou ty zlaté časy, kdy vysoce postavený úředník komponoval na
profesionální úrovni? Kdy právník Nikolaus von Krufft plnil přes den
povinnosti hlavního sekretáře pořadatele vídeňského kongresu knížete
Metternicha a večer se vytáhl s čerstvě zkomponovanou sonátou? Kde
jsou ty časy, kdy hudební salóny navozovaly atmosféru pro dohadování
mírových podmínek? Kdy diplomat Charles de Ligne mohl směle prohlásit, že jen zábavou se dosáhne míru? Kde jsou ty časy, kdy kultivovaný dialog o kvalitách zavedené hvězdy (J. Haydn) a o nových trendech
mladých virtuosů (J. L. Dusík) spolu vedli političtí antigonisté? A co
dnes? Zapůsobí kouzlo hudby a kouzlo tehdy oblíbených nástrojů (horna, kladívkový klavír a harfa) diplomaticky i na nás a naše spory?		
				
vstupné 250/150 Kč
18.6.
(ÚT) v 19:30 h ALBA REGIA STRING QUARTET – v estrádním sále
KD Kyjov. Program: Zoltán Kodály: Smyčcový kvartet č. 2, György Selmeczi: Smyčcový kvartet č. 3, Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 2, op.
76. První polovinu svého programu věnuje maďarský ansámbl dílům
svých rodáků: Zoltánovi Kodálymu se dostalo základů hry nejen na
klavír, ale i na housle, violu a violoncello. Tyto skvělé předpoklady pro
kompozici komorní smyčcové hudby umocnila jeho obliba v melodice
maďarské lidové písně; výsledkem byla dvojice kvartetů, které dodnes
patří k pilířům kvartetních repertoárů. Třetím ze čtveřice smyčcových
kvartetů představí soubor dílo renesanční osobnosti, skladatele, dirigenta a klavíristy Györgyho Selmecziho, který se v našem regionu před
dvěma lety skvěle uvedl režií Verdiho Nabucca v ND Brno. Ze Székesfehérváru, jemuž se latinsky říká Alba Regia, nás stejnojmenné kvarteto
přenese do Monyorókeréku v Hradsku na panství knížete Erdödyho,
kterému Joseph Haydn věnoval svůj op. 76, šestici smyčcových kvartetů
považovaných za vrchol jeho komorní tvorby.
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, do 31.5.
(SO) 9:00–11:30, od 1.6. (SO,NE, st. svátky) 9:00–15:00.
▶ Sleva: děti (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studenti (držitelé ISIC), důchodci (ne na základě Senior pasů), držitelé 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

Barevné léto s kyjovským íčkem 2019

▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší – sledujte FB infocentra!
				
vstupy na všechny akce zdarma
6.,7.6.
(ČT,PÁ) 9:00–17:00 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin –
prodejní výstava sukulentů pana Honce z Lovčic.
14.6.
(PÁ) v 17:00 h Dětské kočovné divadýlko Kyjov – uvede pohádkové
operky: Perníková chaloupka, Ubrousku, prostři se a Propletenou pohádku. Představení pro děti i dospělé.
26.7.
(PÁ) ve 20:00 h Půl roku Asiatem – cestovatelská beseda o 6měsíční
výpravě třiadvacetiletého Lukáše.
1.–25.8.
(ČT–NE) Tóny kovů – výstava zvonů vyrobených rodinnou zvonařskou dílnou Dytrychová – Tomášková z Brodku u Přerova. Vernisáž
proběhne 1.8. (ČT) v 17:00 h. Otevřeno: (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO,NE)
9:00–15:00.
12.8.
(PO) v 10:00 h Prohlídka Kyjova s průvodcem – dozvíte se zajímavosti
z historie i současnosti a navštívíte běžně nepřístupné památky.
1.9.
(NE) Jazzové odpoledne – jazzový koncert pod širým nebem pod vedením Víti Začala.

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

2.6.

6.,7.6.
7.6.
7.6.
8.6.

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

(NE) v 16:00 h 20 let Grande Moravia – na letním kině Kyjov. Grande
Moravia Ladislava Pavluše Vás srdečně zve na speciální koncert k příležitosti svého 20. jubilea! 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. Předprodej vstupenek: pokladna KD Kyjov, IC Kyjov a na tel.: 518 612 378,
731 612 643.
vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 350 Kč
(ČT) dopoledne pro školy, (ČT,PÁ) v 17:00 h pro veřejnost Závěrečné
vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Kyjov pod vedením paní učitelky Jolany Součkové – v divadelním sále KD. Předprodej vstupenek: IC
Kyjov, pokladna KD a na www.ticketportal.cz.
vstupné 100 Kč
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Další
farmářské trhy 2019 se uskuteční v pátky: 6.9., 4.10.
vstup volný
(PÁ) v 19:00 h Letní šrumec Pod Kaštany – beseda u cimbálu pod širým nebem. Hraje Cimbálová muzika OHNICA z Uherského Hradiště
za KD.					
vstupné 80 Kč
(SO) ve 20:00 h Noc na Karlštejně – v kyjovském letním kině uvede
MKS jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů. 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 od 1.6. (SO) 630 Kč

12.6.
13.6.
13.,16.6.

(ST) v 19:00 h Tři blízcí neznámí USA/titulky.......... 100 Kč/ČFK 80 Kč
(ČT) v 10:00 h Babykino: Ženy v běhu ČR.................80 Kč/děti zdarma
(ČT) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Muži v černém: Globální hrozba USA
130 Kč
14.,23.,30.6.(PÁ,NE) v 17:30 h Psí poslání 2 USA............................................... 120 Kč
15.6.
(SO) v 16:30 h Avengers: Endgame USA/titulky *2D................... 120 Kč
15.6.
(SO) ve 20:00 h Lásky jedné plavovlásky ČR................................... 50 Kč
16.6.
(NE) v 15:00 h Mia a bílý lev Francie............................................... 120 Kč
16.6.
(NE) v 17:30 h Pokémon: Detektiv Pikachu USA/Japonsko........ 120 Kč
19.6.
(ST) v 19:00 h Milost Polsko/ČR/Slovensko/titulky.... 100 Kč/ČFK 80 Kč
20.,22.,28.,30.6.(ČT,SO,PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Tajný život mazlíčků 2 USA *2D
........................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
20.6.
(ČT) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR....................................................... 110 Kč
21.,23.6. (PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Tajný život mazlíčků 2 USA *3D
........................................................................................... 140 Kč/RV 504 Kč
21.6.
(PÁ) ve 20:00 h X-Men: Dark Phoenix USA *2D........................... 130 Kč
22.,27.6. (SO,ČT) ve 20:00 h Podfukářky USA/titulky.................................. 120 Kč
23.6.
(NE) ve 20:00 h Brankář Německo/titulky...................................... 100 Kč
26.6.
(ST) v 19:00 h Genesis Kanada/titulky........................ 100 Kč/ČFK 80 Kč
27.–29.6. (ČT) v 17:30 h, (PÁ,SO) ve 20:00 h Annabelle 3 USA/titulky...... 130 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

do 27.6.
do 31.7.
3.6.
5.6.
5.6.

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.
1.6.
(SO) v 16:30 h Avengers: Endgame USA *3D................................ 130 Kč
1.6.
(SO) ve 20:00 h Godzilla II: Král Monster USA/titulky *3D....... 150 Kč
2.6.
(NE) v 14:30 h V oblacích Německo........................... 120 Kč/RV 432 Kč
2.,29.6.
(NE,SO) v 16:30 h Avengers: Endgame USA *2D.......................... 120 Kč
2.6.
(NE) ve 20:00 h Godzilla II: Král Monster USA/titulky *2D....... 130 Kč
5.6.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Mrňouskové 2: Daleko od domova Francie
.................................................................................................................. 50 Kč
5.6.
(ST) v 19:00 h Free Solo USA/titulky.......................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
6.,7.6.
(ČT,PÁ) v 17:00 h X-Men: Dark Phoenix USA *2D...................... 130 Kč
6.,30.6.
(ČT,NE) ve 20:00 h Rocketman USA/titulky.................................. 130 Kč
7.,13.6.
(PÁ,ČT) ve 20:00 h Máma USA/titulky............................................ 120 Kč
8.,14.6.
(SO) v 17:00 h, (PÁ) ve 20:00 h X-Men: Dark Phoenix USA *3D.....150 Kč
8.6.
(SO) ve 20:00 h X-Men: Dark Phoenix USA/titulky *2D............. 130 Kč
9.6.
(NE) v 15:00 h Jak vycvičit draka 3 USA.................... 100 Kč/RV 360 Kč
9.6.
(NE) v 17:30 h TvMiniUni: Zloděj otázek ČR................................ 120 Kč
9.6.
(NE) ve 20:00 h Poslední večery na zemi Čína/titulky.................. 100 Kč
12.6.
(ST) v 16:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky.......................BS 60 Kč

6.6.

12.6.

tel.: 518 614 358

www.knihovna-kyjov.cz

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. Fotografování se stalo jeho velkým koníčkem.
(ST) Výstava „Co nám zrcadlí autismus“ – ve studovně-čítárně
a v přednáškovém sále. Výstava nadačního fondu Kateřiny Sokolové
AutTalk. Portréty lidí na spektru autismu doplňují minimalistická zátiší
jejich oblíbeného předmětu a výzvy k zamyšlení.
(PO) v 9:00 h Zpěvák bez konzervatoře Karel Gott – povídání o životě
a hudební tvorbě předního českého zpěváka u příležitosti 80. narozenin
v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
(ST) 8:30–11:00 Celý Kyjov čte dětem – podpora Týdne čtení dětem
v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Knihovnu navštíví pan spisovatel Jiří Šandera a celé dopoledne bude předčítat ze svých knih předškolákům.
(ST) v 17:00 h Psychologie zdraví: nový směr – spousta lidí se zájmem
sleduje problémy a nemoci druhých. Pak přemýšlí o sobě, hledají informace o příznacích, průběhu nemocí a lékařských zákrocích, které
nemoc doprovází. Pokud vaše mysl funguje podobným způsobem, je
nemocná. Otázka času, kdy se projeví na těle. Psychologie zdraví vám
prakticky pomůže k zdravě se projevující mysli a zdravému organismu.
Přednáší consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve studovně-čítárně.				
vstupné 100 Kč
(ČT) 17:00–19:30 Rodina jako psychosomatický zdroj zdraví i nemoci – přednášku pořádá Spolek ZAŽÍT KYJOV.CZ, z.s. ve spolupráci
s Městskou knihovnou Kyjov v přednáškovém sále. Rodina je živý organismus, ve kterém má každý své místo a úlohu. Je to systém, který
neustále reaguje na vše, co se v něm děje. Vzájemné vztahy, vývojové
úkoly a potřeby, způsoby komunikace a další aspekty přispívají ke zdraví nebo nemoci. Jaké jsou nároky na roli matky a otce v jednotlivých
vývojových etapách dětí? Jak podporovat zdraví a kdy brát nemoc jako
varovný signál nerovnováhy rodinného systému? Na co nemoc upozorňuje a kdo má léčivou moc? Na tyto i další otázky vám odpoví Mgr.
Michaela Fialová, klinická psycholožka, spoluautorka bestselleru Proč
a jak psychosomatika funguje? Na místě bude možné si koupit zmíněnou knihu. Počet míst je omezen, proto je nutné se přihlásit e-mailem:
sedlackova.pet@seznam.cz nebo tel.: 605 174 280. vstupné 320 Kč/os.
(ST) v 17:00 h Ani mysl, ani materie, tak co tedy? – přednáší Ing. Zdeněk Zamazal ve studovně-čítárně.
vstupné 50 Kč

13.6.
14.6.

(ČT) v 9:30 h Pasování prvňáčků na čtenáře – žáci ZŠ Dr. Joklíka + ZŠ
Bohuslavice.
(PÁ) v 8:15 h Pasování prvňáčků na čtenáře – žáci ZŠ J. A. Komenského.

Vlastivědné muzeum Kyjov

6.,7.6.
10.6.
19.,20.6.

Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

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!
do 21.7.
(NE) Výstava „Baví nás časopisy pro děti“ – výstava seznámí návštěvníky s historií 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.
7.–10.6.
(PÁ–PO) Kurzy Péče o tradiční lidový oděv kyjovska

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 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.
do 2.6.
(NE) Výstava „My dámy“ – benefiční výstavu paličkované krajky pořádá
Město Kyjov. 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.
6.6.–4.7. (ČT–ČT) Výstava kreseb Jiřího Wintera (Neprakty) „Přípitek s Nepraktou“ – vernisáž výstavy se uskuteční 6.6. (ČT) v 17:00 h. Jiří Winter
– veřejnosti je tento výtvarník znám spíše pod pseudonymem Neprakta
a většina lidí si jeho jméno spojuje s kresleným vtipem. Díky této činnosti
se ocitl v roce 2001 v knize rekordů. Začínal jako ilustrátor odborných
přírodovědných knih, později ilustroval téměř pět set knih zábavných
a vědecko-populárních. Mimo to se zabýval divadelní i filmovou tvorbou
a také byl vynikajícím orientalistou a sběratelem, jehož sbírky si často půjčovalo Národní (resp. Náprstkovo) muzeum k vystavení.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

www.galeriedoma.cz

do 7.6.
(PÁ) „José Luis Blanco: Změny“ – obrazy venezuelského malíře.
25.6.–9.7. (ÚT–ÚT) Výstava fotografií Martiny Dunděrové-Lichtenberger
„Nebe na zemi“ – absolventka kyjovského gymnázia žije v Německu.
Fotografování je jejím koníčkem. Vernisáž proběhne 25.6. (ÚT) v 17:00 h,
na klarinet zahraje Laďa Svoboda.

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

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.
do 9.6.
(NE) „Svatopluk Drápal: Sobulák v Kyjově podruhé“ – výstavu obrazů
a grafik pořádá Čajovna & Galerie ve spolupráci s MKS Kyjov.

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

23.6.

tel.: 774 167 252

www.naskyjov.estranky.cz

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

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

4.6.

tel.: 518 390 150

www.zuskyjov.cz

(ÚT) v 17:00 h Varhanní koncert žáků a pedagogů ZUŠ Kyjov – v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vystoupí žáci hry na varhany
ZUŠ Kyjov a pedagogové varhanní hry Alžběta Bočková, Marek Horáček a Mario Kudela.

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

7.6.

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

(ČT,PÁ) v 17:00 h pro veřejnost Vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ Kyjov – více v sekci Městské kulturní středisko.
(PO) v 18:00 h Vystoupení žáků sborového zpěvu ZUŠ Kyjov – pod
vedením Aleny Kučerové v oranžerii Státního zámku Milotice.
(ST,ČT) Přijímací zkoušky do hudebního, literárně-dramatického
a tanečního oboru ZUŠ Kyjov – 13:00–17:00 přijímací zkoušky do hudebního a literárně-dramatického oboru v aule ZUŠ Kyjov, 14:00–17:00
přijímací zkoušky do tanečního oboru v budově Urbanova 1402. Přihlášky lze podávat přes www.izus.cz.

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Gerald Clark Band – zahajovací koncert XX Hello CZ/
SK Jazz Weekendu v Klubu Nětčice (Naproti hostince „U Jančů“). Gerald Clark je jeden z nejuznávanějších jihoafrických muzikantů (zpěvák
a skladatel), jenž je proslaven kombinací svých vlastních skladeb s vyprávěním humorných příběhů o jejich vzniku. Gerald Clark (zpěv, kytara), Jiří Marčíček (piano), Matěj Černý (bass), Tomáš Hobzek (bicí).
				
vstupné 150/100 Kč

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš

21.6.

tel.: 777 257 368

www.swingfamily.cz

(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou „The Half “ – akce projektu „Swing v Kyjově“ v Kyjovském pivovaru, Komenského 596. Přijďte si
zatančit swing a můžete se také něco přiučit při krátké výuce v průběhu
večera. Koná se za finanční podpory města Kyjova.
vstupné 100 Kč

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

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 733

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.kyjovsky-pivovar.cz

31.5.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: Letní – American Blonde Ale, světlé 11% (svrchně kvašené).
Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na červen: Ryby a mořské plody

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

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. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení problémů
v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen, bijáku a besed.
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: Život
6.6.
(ČT) ve 14:00 h Minizahrada v květináči I.
13.6.
(ČT) ve 14:00 h Minizahrada v květináči II.
27.6.
(ČT) ve 14:00 h Opékání špekáčků

Educante z.s.
Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov

19.6.

11.6.
11.6.
24.–28.6.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
8.6.

15.6.

Oblastní odbočka SONS Kyjov

educante@seznam.cz

7.6.

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

(ST) Zakončení školního roku – skákací hrad a táborák pro děti a jejich
rodiče. Začátek v 17:00 h mší svatou v kostele.
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.

26.–30.8.

Výuka anglického a německého jazyka
tel.: 605 436 682 (NJ, Mgr. Radka Žůrková)
zurkovaradus@seznam.cz

22.–26.7.

kyjov@cb.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.
Červnové akce:
4.6.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou při šálku kávy a čaje – v penzionu.

www.skautkyjov.cz

Příměstské tábory:
15.–19.7. (PO–PÁ) 1. turnus: Kostelec
22.–26.7. (PO–PÁ) 2. turnus: Svatobořice-Mistřín
5.–9.8.
(PO–PÁ) 3. turnus: Kyjov
19.–23.8. (PO–PÁ) 4. turnus: Kyjov

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)

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

tel.: 734 640 006

stredisko@skautkyjov.cz

(PO–PÁ) Příměstský tábor pro děti 7–12 let – kontakt: wernja@seznam.cz.					
cena 800 Kč

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

(PÁ) v 17:00 h Koncert Martina Rouse – nevidomý pražský folkový
a rockový písničkář vystoupí v Pražírně Kyjov. Koncert probíhá u příležitosti 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který
prezentuje umělecké aktivity a úspěchy zrakově postižených umělců.
Koncert se koná ve spolupráci s Pražírnou Kyjov a za finanční podpory
JmK a města Kyjova.

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov

Církev bratrská
www.cbkyjov.webnode.cz

tel.: 737 721 504

www.sonskyjov.cz

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.

Centrum pro rodinu Kyjov

Urbanova 716, Kyjov

(SO) 10:00–13:00 Informačně-edukační seminář pro pečující o lidi
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence – cílem semináře je nabídnout přiměřené informace pečujícím, které jsou důležité, i když nejsou příliš potěšující. Být informován znamená možnost
a příležitost vyrovnat se s danou situací, rozmyslet si a naplánovat vše,
co je a bude potřebné. Zachovat dobrou kvalitu života – a to jak člověka
s demencí, tak člověka, který je mu oporou a pečuje o něj.
(SO) 12:00–17:00 Den otevřených dveří – během odpoledne vás čeká:
prohlídka prostor Denního stacionáře a Sociální rehabilitace; práce uživatelů a prodej drobných výrobků v Galerii na schodech; výstava historických vozidel. Možnost vyzkoušet si: simulátor stáří, některou z aktivizačních technik, krátkou relaxaci, některou z asertivních technik,
aromaterapii a pomocí lékařského přístroje si nechat změřit stav stresu
a stav cév.

Komenského 617, 697 01 Kyjov

(ST) v 17:00 h Beseda – setkání veřejnosti se zástupci města v Komunitním centru KoCKy. Máme v Kyjově bezdomovce, injekční jehly na
dětském hřišti, drogy ve školách? Zveme Vás na besedu, kde můžete vyjádřit svůj dotaz či názor.

26.6.

tel.: 602 699 146, 776 584 761

www.fenix-centrum.cz

kyjov-odbocka@sons.cz

tel.: 776 760 784

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

(ÚT) Zájezd do termálních lázní Čalovo
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – p. Choura.
(PO–PÁ) Pobyt na Smraďavce

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

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT 11:00–20:00), (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
▶ V novém konceptu provozu galerie primárně nabízíme vína od kyjovského vinaře
Václava Šalši za nejlepší možné ceny. Dále prezentujeme vybraná vína vinařství
a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici stáčená vína se zaručeným moravským
původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Možnost posezení nejen u vína.
Nabízíme skvělé sýry i regionální výrobky studené kuchyně. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou
degustaci, teplou kuchyni a selský raut.
▶ Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové – celoroční, prodejní výstava obrazů
s folklorní tématikou.
Červnová akce:
28.6.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná degustace tentokrát trochu jinak – srovnáme odrůdu vína Müller Thurgau, jejíž hrozny pochází z jedné vinice, ale
od různých vinařů a ročníků. Bude zajímavé porovnat rukopisy sklepmistrů jednotlivých vinařství. Nezapomeňte si včas rezervovat místo!
					
vstupné 250 Kč

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

tel.: 518 307 722

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

Komenského 596, Kyjov

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 celého 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.–30.6.
(SO–NE) 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových vín a 2
sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve
formě sektu Pinot noir (Proquin).
19.6.
(ST) ve 13:00 h Ochutnávka lat – v Lidové jizbě /Vinotéce bude připravena ochutnávka lat vyráběných tradičním způsobem s certifikací
Tradiční výrobek Slovácka.

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

Kyjovský pivovar

tel.: 724 553 263 (AJ, Klára Bednaříková)

(PO–PÁ) English-Deutsch Feriencamp (Anglicko-německý příměstský tábor) – chcete, aby Vaše dítě zažilo týden plný zábavy a přitom
se věnovalo cizím jazykům? Náš program je nabitý různými aktivitami
a prokládaný výukou anglického a německého jazyka. Věk účastníků:
7–12 let. Rezervace přijímáme do 30.6. (NE). Tábor se koná ve skautské
klubovně v Kyjově (za letním kinem vedle městského parku, Sv. Čecha
1338/4a).					
cena 2300 Kč

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

1.6.
8.6.

tel.: 776 859 903, 725 313 089

www.sokolicek.cz

(SO) 9:30–13:00 Zavřeno; od 13:00 h Den dětí – vstup zdarma.
(SO) 9:30–13:00 Zavřeno; od 13:00 h Otevřeno.

Klub maminek Kyjov
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)
cprkyjov@ado.cz

4.6.

(ÚT) 9:30–11:30 Abstraktní obraz

www.kmk.wbs.cz

