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

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

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.

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

13.7.

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

(SO) ve 13:00 h Uliční turnaj v kopané – pořádá TJ Družba Bukovany na velkém hřišti, ve 20:00 h taneční zábava s hudební skupinou
Alejmelí.
vstupné na zábavu 50 Kč

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

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 z našeho nového jídelního lístku výbornou domácí
kuchyni nebo se osvěžte čerstvou kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst
předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém
počasí.
▶ Prohlídky mlýna denně 10:00–18:00. Každodenní degustace vín v přízemí
mlýna, kopečková zmrzlina, prodej lidových výrobků.
▶ 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.).
▶ 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 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Půjčování krojů pro děti – přijďte si své ratolesti obléct do krojů, budete mít
krásnou vzpomínku.
▶ Lukostřelba pro veřejnost (SO,NE) 12:00–18:00.
▶ Večerní promítání na mlýn (ST) po setmění, cca od 21:00 h.
▶Nový kontaktní výběh s oslíky – hřebeček Ondrášek a klisnička Olinka se na
Vás těší.

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

10.7.

podatelna@bzenec.cz

Hovorany

Kostelec
27.7.

(ST) v 17:00 h Divadlo Já to jsem: Malý princ – divadlo jednoho
herce, který na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obec-kostelec.cz

tel.: 518 614 790
matrika@obec-kostelec.cz

(SO) ve 13:00 h Pouliční fotbalový turnaj – pořádá SK Kostelec na
místním hřišti. Kromě toho se můžete těšit na ochutnávku vín pořádanou místními zahrádkáři, vystoupení aerobiku Kostelec, dětskou
diskotéku, soutěže pro děti, skvělé občerstvení a večerní zábavu.

Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova 343, 696 51 Kostelec
info@vesklepe.cz

tel.: 731 178 483
www.vesklepe.cz

▶ Otevírací doba restaurace a letní terasy: (NE–PÁ) 10:00–23:00.
▶ Každý (ČT) v 18:00 h Country večer s kapelou Country Bumpkins a grilováním na terase.
▶ Aktuální informace na facebooku.

Lovčice
Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

13.7.

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

(PÁ) Cyrilometodějská pouť – v 9:30 h mše svatá u kapličky na návsi; v 10:45 h vystoupení dětí MŠ Mouchnice, pasování školáků; ve
14:00 h krojovaný průvod obcí, zaplétání máje; ve 20:00 h taneční
zábava v prostorách společenského domu.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(PÁ) ve 20:00 h Taneční zábava se skupinou VSP Band – na Výletišti ve Skalce.
(SO) Hodky Skalka – v 11:00 h mše svatá u kaple ve Skalce; 15:00–
18:00 country odpoledne na Výletišti ve Skalce s kapelou Country
band; ve 20:00 h hodková taneční zábava se skupinou Šiška na Výletiště ve Skalce.

Věteřov 697 01
tjsokolveterov@gmail.com

6.7.

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

(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 dle
otevírací doby Památníku internačního tábora Svatobořice: červenec – srpen (ST–NE) 14:00–18:00.
27.7.
(SO) Slovácké dožínky s věncem – v parku u staré školy v části obce
Svatobořice. V 17:00 h krojovaný průvod pro dožínkový věnec a zvaní
hospodářů (od Lungového, ul. Vyhnálov, Mistřín) – zvykoslovný pořad, vystoupí místní národopisné soubory: Lúčka, Slovácký krúžek,
Soubor Mistřín, Krušpánek, Podkověnka, Rezedky, mužský sbor,
Dětská cimbálová muzika a Cimbálová muzika z Milotic, hostem
bude národopisný soubor Formani Slatiňany. Ve 20:00 h taneční zábava při DH Svatobořáci.
Muzeum internačního tábora:
▶ Otevírací doba: červenec – srpen (ST–NE) 14:00–18:00.
▶ Prohlídky skupin (min. 5 osob), celoročně na tel.: 773 913 903. Součástí prohlídky je i dvacetiminutové video o historii internačního tábora a vyprávění
bývalých vězňů. Možnost zakoupení turistické známky, publikace, samolepky
i pohledů. Více na www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor.		
vstupné 30 Kč
			

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

13.7.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – pořádá SDH Šardice v areálu za starou
školou, hraje MOTÝL band CZ.
(SO) ve 14:00 h Myslivecké odpoledne – pořádá MS Hubert na myslivně, ukázka dravců, trofejí, zbraní, střelba ze vzduchovky, soutěže
o ceny, táborák. Občerstvení a myslivecké speciality zajištěny, večerní zábava.

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice
Vacenovice 130, 696 06
has.vacenovice@seznam.cz

6.7.

tel.: 725 545 829
www.facebook.com/tjsokolveterov

(SO) Malé hody – pořádá TJ Sokol Věteřov. Program: 14:00–17:00
turnaj ve velké kopané o pohár klubu TJ Sokol Věteřov; 17:30–18:00
vyhlášení vítěze; 14:00–18:00 chill zóna a program pro děti; 18:00–
20:00 dětská diskotéka; ve 20:00 h oldies party (hraje DJ Coddy,
vstupné 50 Kč). V případě nepříznivého počasí se dětská diskotéka
a oldies párty přesunou do tělocvičny školy. Občerstvení zajištěno.

Městský kulturní klub Vracov

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

do 30.8.

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

Mouchnice
5.7.

27.7.

27.7.

(SO) v 15:00 h Posezení u cimbálu s koštem vín – 8. ročník pořádá
Mužský sbor Lovčice v areálu u lesa v Lovčicích. V rámci koštu bude
k dispozici více než 300 vzorků vín. V programu se od 18:00 h představí mužské a ženské sbory z Bulhar, Bukovan, Dubňan, Hroznové
Lhoty, Mutěnic, Svatobořic-Mistřína, Vacenovic, Věteřova a domácí
sbor a soubor z Lovčic. Programem akce bude provázet CM Hantál
z Vacenovic.		
vstupné dobrovolné, košt 200 Kč

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

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

28.6.–2.7. (PÁ–ÚT) Hovoranské hody – v letním areálu, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny.
28.6.
(PÁ) v 17:00 h Stavění máje; v 18:00 h hraje Cimbálová muzika Slovácko mladší.
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.
13.7.
(SO) ve 20:00 h Myslivecká noc – pořádá Myslivecký spolek Dolina
Hovorany v letním areálu.

Kostelec 260, 696 51 Kostelec
obec.kostelec@wo.cz

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

5.7.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

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

(SO) v 15:00 h BIERFEST Vacenovice 2019 – již osmý ročník vydařené pivní akce pořádají hasiči Vacenovice na místním hasičském
areálu. K ochutnání bude současně připraveno více jak 20 druhů
piv (klasické 11° a 12°, tmavé, kvasnicové, s příchutí, speciální atd.).
Samozřejmostí jsou i nealkoholické nápoje a něco na zub (např.:
pečené koleno speciál, grilovaná vepřová kýta). V průběhu akce se
uskuteční soutěže o ceny s pivní tématikou. Večer vyvrcholí zábavou
se skupinami Tabák – Kabát revival a OverBand. Připraveno kryté
posezení pro více jak 700 lidí! Prvních 50 hostů vstup zdarma!		
				
vstupné 150 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

9.–12.7.

20.7.

20.7.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(ÚT–PÁ) Filmové léto: Kinematograf bratří Čadíků – MKK
Vracov Vás zve do letního kina, promítat se bude na náměstí na
prostranství naproti radnice. Začátek všech promítání bude ve
21:15 h. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na charitativní účely. Program: (ÚT) Po čem muži touží, (ST) Hastrman,
(ČT) Ženy v běhu, (PÁ) Čertí brko.
(SO) Gulášfest – VI. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše
se skupinou Šiška pořádá SDH Vracov. Začátek vaření bude ve
13:00 h a degustace gulášů proběhne od 16:00 h v areálu Březíčko ve Vracově. Ve večerních hodinách proběhne vyhlášení vítězů.				
vstupné dobrovolné
(SO) ve 21:30 h Hasičská soutěž v požárním útoku – SDH Vracov zve všechny příznivce požárního sportu na noční závody na
fotbalovém hřišti ve Vracově.

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

www.muzdanice.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.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely
vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin.
Dále pak oddělení technické, etnografické, keramické, numismatické,
napoleonské, archeologické a přírodovědné. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstavy v muzeu:
do 8.9.
(NE) „Z kuchyňské dílny“ – výstava keramiky a plastik Anny Goldmanové.
do 31.10. (ČT) „Historické hračky s příběhem“ – vraťte se s námi na chvíli do
dětství a zavzpomínejte na hračky, se kterými si děti hrávaly v letech
1950–80.
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.

Opona, o. s.
Kollárova 284, 697 01 Kyjov
opona@zkyjova.cz

29.7.

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

(PO) ve 20:30 h Don Juan aneb Strašlivé hodování – pražský soubor Geisslers Hofcomoedianten zahraje v Klubu Nětčice, za příznivého počasí venku.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

• 3.8. (SO) v 17:00 h KONCERT DECHOVÉ HUDBY ŠOHAJKA před radnicí
Promenádní koncert.
vstup volný

KAM V KYJOVĚ
a okolí

• 3.8. (SO) v 18:00 h XXIII. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
letní kino
Vystoupí: Old Boys Poutníci, Erik Veverka – Llaericc (účastník Folk.

ČERVENEC 2019

kvítku), Pavlína Jíšová & Bababand, MATADOŘI, Malá cimbálová muzika
ZUŠ Kyjov, Lenka Slabá, Žalman & spol., Nezmaři. Provázet bude Vojta
Polanský.
vstupné již v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč
10.8. (SO) v 17:00 h ERIK VEVERKA – LLAERICC
před radnicí
Koncert finalisty celorepublikové soutěže Folkový kvítek 2018 Erika Veverky
ze Skoronic.
vstup volný

Měsíčník
společenského dění

•

•

15.–18.8. (ČT–NE)

XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019

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."

Podrobné informace o vstupném i o programu na www.slovackyrok.cz.
• 24.8. (SO) v 17:00 h CIMBÁLOVÁ MUZIKA STUŽKA
Promenádní koncert.
•

27.8. (ÚT) v 17:00 h NÁVRAT Z KYJOVA

•

10.9. (ÚT) v 19:00 h VESELÁ MUZIKA RATÍŠKOVICE

před radnicí
vstup volný
před radnicí
vstup volný
divadelní sál KD

14.9. (SO)
RYBIČKY 48
letní kino
Rybičky 48 – česká pop-punková jednička ve složení Kuba Ryba, Petr Lebeda, Ondra
Štorek a Michal Brener. Jako předkapela od 19:45 h vystoupí Street 69 a o after
party se postarají Helemese. Koncert se koná v rámci akce Královské vinobraní.
Areál otevřen od 19:00 h.
vstupné již v předprodeji 350 Kč
•

•

8.10. (ÚT) v 19:00 h DH MISTŘÍŇANKA Ant. Pavluše

divadelní sál KD

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:

•

•
•

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, (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 – srpen 2019 je 13.7. (SO).
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov

www.mestokyjov.cz

M
A

tel.: 734 640 006
www.skautkyjov.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

TJ Sokol Věteřov

R

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
stredisko@skautkyjov.cz

Skalka

ZD
A

o svém setkání s Malým princem. Pořádá město Bzenec se spolkem
Petrklíč Bzenec u borového lesa, ulice u Bzinku vedle kynologického
klubu.

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

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

Významné akce v Kyjově
20. CZ & SK HELLO JAZZ WEEKEND
17.–20.7. (ST–SO) 20. CZ & SK Hello Jazz Weekend – po pěti letech si znovu
zahraje v rámci hlavních koncertů v Uherském Hradišti a v Kyjově Dan Bárta s triem Roberta Balzara, Peter Lipa se svým bandem.
Československý rozměr festivalu podtrhne účinkování CZ & SK Big
Bandu Matúše Jakabčice. Na koncertech Víno a Jazz se letos představí v Hradišti slovenská kapela Funny Fellows a v Kyjově si zahraje
F dur Combo s Pavlem Procházkou. Na dalších doprovodných akcích se představí uherskohradišťsko-pražské Jiné Trio a další regionální kapely.
vstupné na hlavní koncerty
v předprodeji 290 Kč a na místě 350 Kč, doprovodné akce zdarma
Přehled koncertů:
17.7.
(ST) v 19:30 h Jam session – na Masarykově nám.
18.7.
(ČT) v 19:30 h Víno a Jazz – na Masarykově nám.
19.7.
(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – na Masarykově nám.
20.7.
(SO) v 19:30 h Hlavní festivalový koncert – v Klubu Nětčice.

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
26.7.
(PÁ) ve 20:00 h Půl roku Asiatem – přednáška třiadvacetiletého Lukáše z šestiměsíční výpravy, na kterou se vydal tři dny po maturitě.
Pokoušel se učit angličtinu děti nepálského venkova. Sváděl boje s nemocí sám na ulici uprostřed pouštního města v Indii. Himálaje, rýžová pole, čajové plantáže, panenské pláže, džungle, pouště,… Pády na
skútrech, průjem ve vlacích, mrznutí na střechách autobusů, umírání
horkem mezi hrby velbloudů, jen sám se sebou, se svými myšlenkami
a s kamerou a foťákem v ruce. Lukáš za svůj asijský půlrok procestoval
Nepál, západní a jižní Indii a teď se chystá podělit se svými zážitky
právě s Vámi! Beseda bude doplněna o prezentaci, která obsahuje
krátká videa se zvukem a fotky. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.
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.

Významné akce v okolí
20.7.

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V HOVORANECH
(SO) 11:00–19:00 Den otevřených sklepů v Hovoranech – Spolek
vinařů Hovorany pořádá 12. ročník otevřených sklepů v Hovora-

nech. Od 20:00 h hraje cimbálová muzika v areálu tenisových kurtů.
21.7. (NE) 9:00–12:00 možnost zakoupení vína ve vinných sklepech.
Hovoranští vinaři na Vás budou opět čekat ve svých sklepech s tím
nejlepším vínem ze své produkce a večer to roztočíme na parketu
s CM. Pokud stále sháníte ubytování, tak se na nás neváhejte obrátit. Ti otrlejší mohou během akce spát ve stanu nebo v karavanu
přímo v areálu sklepů Na Benátkách. Karavany, obytné automobily a stany jsou vítány. Seznam vinařů: 1. Vinařství Jana Ševelová,
2. Vinařství Petříček, 3. Víno Škrobák, 4. Vinařství Karel Kučera,
5. Rodinné vinařství Zahnaš, 6. Vinařství Šurýn, 7. Rodinné vinařství Machalínek, 8. Rodinné vinařství Ivičič, 9. Vinařství Fasora
a synové, 10. Vinařství Ševela, 11. Víno Ostřížek, 12. Vinařství Esterka, 13. Vinařství Mančík, 14. Vinařství Luboš Grmolec, 15. Grmolec
– rodinné vinařství, 16. Vinařství Vydařilý, 17. Vinařství Šimeček,
18. Rodinné vinařství Pavel Esterka, 19. Vinařství Kalábek,
20. Vinařství Tomáš Novák, 21. Rodinné vinařství Stávek,
22. Vinařství Marada a dcery, 23. Vinařství Pavel Ivičič.
Doprovodný program: mužské sbory, CM. Odkaz na předprodej
https://www.wisomm.com/event/eEwCCmaC59MMoZaTX. Vstupné zahrnuje volnou ochutnávku vín, skleničku, taštičku, propisku, katalog vinařů s mapkou, 3 kupóny k odběru vína (každý v hodnotě 100
Kč) a vstup na večerní program (od 20:00 h CM). Prodej vstupenek na
místě a výdej předprodeje proběhne v Obecním sklepě v Hovoranech.
Vstupenky na místě se budou prodávat i v areálu Na Benátkách. Více
informací na tel.: 724 265 791 na e-mailu vinozhovoran@seznam.cz
nebo na fb: https://www.facebook.com/events/2405022066392125/.
		
vstupné v předprodeji 700 Kč, na místě 800 Kč

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

13.7.

29.7.

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

(SO) ve 14:00 h #30 LET POTÉ #NESEĎTE DOMA #PÁRTY PRO
VŠECHNY – příjemné letní odpoledne na Masarykově nám. s rozmanitým programem, které se protáhne až do noci. 14:00–18:00
U-rampa na parkovišti na Masarykově nám. – vystoupení letních
extrémních sportů + workshopy pro veřejnost. 14:00–22:00 pódiový
program: vystoupení českého rappera Cavaliera, mladé kapely Yes
Brothers, kapely Only his, nebudou chybět muzikálové hity v podání zpěváků Michaely Danielové Baladové s manželem a módní
přehlídka s performance kyjovské rodačky Radomíry Klouparové.
Občerstvení je zajištěno.			
vstup volný
(PO) ve 20:00 h Koncert na terase: Světlana Nálepková – už Vás
někdy napadlo, jaký je výhled z horní terasy budovy bývalé KB na
Masarykově náměstí? A teď si představte, že právě tam sedíte a užíváte si koncert pod širým letním nebem. Zapadá slunce a z terasy
se linou tóny šansonů zpívaných emotivním hlasem Světlany Nálepkové. Neopakovatelný zážitek zaručen. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorách KD. Pozor, omezená
kapacita. Předprodej zahájen: Informační centrum Kyjov, Městské
kulturní středisko Kyjov a na www.ticketportal.cz. Vchod na terasu
je z boku budovy (jako na odbory MěÚ), 4. patro, k dispozici je výtah.
vstupné v předprodeji 280 Kč; na místě 300 Kč

Kino Panorama:
3.,11.,28.7. (ST,ČT,NE) v 17:30 h Tajný život mazlíčků 2 USA *2D
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
3.7.
(ST) ve 20:00 h Annabelle 3 USA/titulky...................................130 Kč
4.,10.,17.7. (ČT,ST) v 17:00 h Spider-man: Daleko od domova USA *2D
..........................................................................................................120 Kč
4.,10.7.
(ČT,ST) ve 20:00 h Šprtky to chtěj taky USA/titulky...............100 Kč
5.,13.7.
(PÁ,SO) v 18:00 h Spider-man: Daleko od domova USA *3D
..........................................................................................................140 Kč
6.7.
(SO) v 18:00 h Spider-man: Daleko od domova USA/titulky *2D
..........................................................................................................120 Kč
7.,24.7.
(NE) v 18:00 h, (ST) ve 20:00 h Yesterday VB/titulky..............130 Kč
11.7.
(ČT) ve 20:00 h X-Men: Dark Phoenix USA............................120 Kč
12.,31.7. (PÁ) v 18:00 h, (ST) v 17:30 h Uzly a pomeranče ČR..............120 Kč
14.7.
(NE) v 18:00 h Tajný život mazlíčků 2 USA *3D....130 Kč/RV 468 Kč
17.,18.7. (ST,ČT) ve 20:00 h Mrtví neumírají USA/titulky.....................120 Kč
18.,21.7. (ČT,NE) v 17:30 h Lví král USA *2D..................... 120 Kč/RV 432 Kč
19.,25.7. (PÁ,ČT) v 17:30 h Lví král USA *3D..................... 140 Kč/RV 504 Kč
20.7.
(SO) v 17:30 h Spolujízda USA/titulky......................................120 Kč
24.7.
(ST) v 17:30 h Psí poslání 2 USA................................................120 Kč
25.7.
(ČT) ve 20:00 h Kořist USA/titulky............................................120 Kč
26.,31.7. (PÁ) v 17:30 h, (ST) ve 20:00 h Dětská hra USA/titulky..........120 Kč
27.7.
(SO) v 17:30 h Willy a kouzelná planeta Francie.....................120 Kč
Letní kino:
5.,21.7.
(PÁ) v 21:30 h, (NE) v 21:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky
............................................................................................................80 Kč
6.7.
(SO) v 21:30 h Jak vycvičit draka 3 USA.....................................80 Kč
7.,19.7.
(NE) v 21:30 h, (PÁ) v 21:00 h Ženy v běhu ČR..........................80 Kč
12.7.
(PÁ) v 21:30 h Po čem muži touží ČR..........................................80 Kč
13.7.
(SO) v 21:30 h Psí domov USA......................................................80 Kč
14.7.
(NE) v 21:30 h První člověk USA/titulky.....................................80 Kč
20.7.
(SO) v 21:00 h Sněhová královna v zemi zrcadel Rusko...........80 Kč
26.7.
(PÁ) v 21:00 h Johnny English znovu zasahuje USA................80 Kč
27.7.
(SO) v 21:00 h Raubíř Ralf a internet USA.................................80 Kč
28.7.
(NE) v 21:00 h Léto s gentlemanem ČR......................................80 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná
vstupenka (sleva 10 %) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo
3 děti do 15let + 1 dospělý.

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

do 31.7.

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

(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.

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

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

www.kino-kyjov.cz

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

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

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@penzion-regio.cz
www.penzion-regio.cz

do 9.7.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

▶ Na čepu v červenci: Kateřina – žitná 10%, Kyjovský prémiový ležák 12%,
Letní – American Blonde Ale 11%, Vilík – medový ležák 12%.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na červenec: Letní ovoce, těstoviny, zeleninové saláty s masem i rybou.
▶ Připravujeme na srpen: Grilování masa i ovoce a letní smoothies.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

20.7.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) v 19:00 h RumMe Academy: Degustace rumových cocktailů – během letního období mnohdy hledáme způsob, jak se osvěžit
a bohužel samotný rum není tím ideálem. Proto přijměte pozvání
na letní podvečer strávený ve společnosti ochutnávky rumových
coctailů. Budeme degustovat klasické rumové coctaily, mezi kterými určitě nebude chybět mojito, mai tai či daiquiri. Z twistovaných
neboli upravených coctailů ochutnáme espresso martini se spiced
rumem nebo rumový old fashioned. V průběhu večera vyzkoušíme
8 coctailů, ke kterým Vám ukážeme postup, jak je zvládnout připravit ve Vašem domácím prostředí. Bližší informace, včetně předprodeje vstupenek, u nás na baru.

Zažít Kyjov jinak 2019
tel.:776 760 784 (Zuzana Šrahůlková)

21.9.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(ÚT) Výstava fotografií Martiny Dunděrové-Lichtenberger
„Nebe na zemi“ – absolventka kyjovského gymnázia žije v Německu. Fotografování je jejím koníčkem.

zazitkyjovjinak@email.cz

www.zazitkyjovjinak.cz

(SO) Zažít Kyjov jinak 2019 – druhý ročník sousedské slavnosti.
Hledáme aktivní sousedy, kteří se budou chtít zapojit a přispět svým
dílem do programu. Zpíváte, hrajete, kouzlíte, nebo chcete např.
uspořádat módní přehlídku? Fantazii se meze nekladou. Zapojit se
mohou nejen jednotlivci, ale také všechny místní spolky, organizace
i firmy. Společně si opět vytvoříme zcela originální program a zažijeme naše město po svém.

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 307 722
www.lidova-jizba.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.–31.7. (PO–ST) 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových vín
a 2 sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve formě sektu Pinot noir (Proquin).
15.–21.7. (PO–NE) Ochutnávka vzorku vína od vinaře ze slovácké podoblasti – ve vinotéce Kyjov na Palackého ulici.
Připravujeme na srpen:
19.–25.8. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánská specialita vyrobená z červeného vína podle tradiční receptury ve vinotéce Kyjov na
Palackého ulici.

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

Klub Bárka

Penzion & Vinný bar Régio

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
do 4.7.
(ČT) Výstava kreseb Jiřího Wintera (Neprakty) „Přípitek s Nepraktou“ – Jiří Winter – veřejnosti je tento výtvarník znám spíše
pod pseudonymem Neprakta a většina lidí si jeho jméno spojuje
s kresleným vtipem. Ačkoliv se Jiří díky této činnosti ocitl v roce
2001 v knize rekordů (do roku 2001 mu bylo uveřejněno 35 000
kreslených vtipů, konečný počet je samozřejmě vyšší), ve skutečnosti se jedná jen o onu pomyslnou špičku ledovce. Výtvarník Jiří
Winter měl neuvěřitelně široké spektrum činnosti. Začínal jako ilustrátor odborných přírodovědných knih (původně chtěl být přírodovědcem, nikoliv výtvarníkem), později svými charakteristickými
a nezaměnitelnými obrázky ilustroval téměř pět set knih zábavných
a vědecko-populárních. Mimo to se zabýval divadelní i filmovou
tvorbou (návrhy kostýmů, scén, kulis). Z této oblasti patří k jeho
nejznámějším počinům například Werichova Těžká Barbora a Osel
a stín či výtvarný podíl na filmu Šíleně smutná princezna. S Janem
Werichem Jiřího Wintera nepojila pouze dlouholetá spolupráce,
ale i stejně dlouholeté osobní přátelství, právě tak jako s Jiřím Trnkou, s nímž spolupracoval Jiří Winter v oblasti animovaného filmu.
Mimo tuto výtvarnou činnost neuvěřitelně širokého záběru byl Jiří
Winter též vynikajícím orientalistou a sběratelem, jehož sbírky si
často půjčovalo Národní (resp. Náprstkovo) muzeum k vystavení.
16.7.–11.8. (ÚT–NE) „Jízda králů – hrdost, úcta, tradice“ – výstava velkoformátových fotografií Dalibora Gregora. Vernisáž výstavy se uskuteční 16.7. (ÚT) v 17:00 h. Po ukončení vernisáže proběhne 17:30–
19:00 beseda na téma „Mé putování za koňmi po Evropě“. Ing.
Dalibor Gregor patří mezi přední profesionální fotografy koní. Je
autorem více než 55 úspěšných knih s touto tematikou a jeho knihy
obdivují čtenáři v mnoha zemích Evropy a také v zámoří. Mimo jiné
je autorem fotografií v knížce „Kyjov město tradic a folkloru“, kterou
město Kyjov vydalo v roce 2017. V posledních letech jste se mohli
setkat s jeho fotografiemi na výstavách: Black and White, Lipicáni
– moje láska, Lipicán – kůň králů a král koní, Krása francouzských
koní z Camargue, šarm z Provence, Parforsní hony, Krása anglického plnokrevníka v Napajedlích, Ušlechtilost koní, Pozor, vyletí
kůň! Milovníci zvířat znají jeho práci rovněž z desítek kalendářů
a stovek pohlednic se zvířaty. V roce 2009 založil mezinárodní
projekt „Koně dětem“, který přispívá k utváření pozitivního vztahu mládeže ke zvířatům. Během posledních let podnikl řadu cest
za koňmi po celé Evropě. Mezi nejznámější patří: Camargue Horse
Photo Tour 2005, Czech Lipizzan Expedition 2007, Friesian Horse
Photo Tour 2008/2009 a 2010/2012, Andalusia Horses Photo Tour
2012/2014, II. Czech Lipizzan Expedition 2017, The Kladruber Horses Photo Tour 2018. Jeho osobní krédo zní: „Ušlechtilost a krása
koní nás vedou k tomu, abychom začali přemýšlet sami nad sebou“.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

▶ Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
do 14.7. (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.

Kino Panorama

Radniční galerie

19.7.

tel.: 602 516 874

(PÁ) v 19:00 h 25. výročí otevření hospody – na harmoniku zahraje
Jiří Hilčer.

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

tel.: 777 128 849

Otevírací doba o prázdninách: denně 10:00–14:00, (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 měsíců: Jděte do celého světa

4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
29.8.

(ČT) v 10:00 h Výšlap
(ČT) ve 20:30 h Přespávačka
(ČT) v 10:00 h Zdobení oblečení
(ČT) v 10:00 h Pouť Žarošice
(ČT) v 10:00 h Táborák

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

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

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

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

▶ Léto sice teprve začalo, ale už teď si můžete naplánovat co s dlouhými podzimními a zimními večery – přihlaste se do skupinových nebo individuálních
kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny.
Můžeme Vás také připravit k maturitě či jazykové zkoušce.

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

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

22.–26.7. (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

Klub maminek Kyjov

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.

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

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

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz

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

pokročilejší 11.7.–15.8. (ČT–ČT). 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

tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

▶ Prázdninový kurz angličtiny Picnic – pohodový prázdninový kurz angličtiny. Dvě úrovně: Picnic 1 pro začátečníky 10.7.–13.8. (ST–ÚT) a Picnic 2 pro

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

▶ Během letních prázdnin je KMK uzavřen. Otevřen bude pouze po předchozí telefonické dohodě. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.

Církev bratrská
Urbanova 716, Kyjov
www.cbkyjov.webnode.cz

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)
kyjov@cb.cz

26.–30.8. (PO–PÁ) Příměstský tábor pro děti 7–12 let – více na e-mailu:
wernja@seznam.cz.			
cena 800 Kč

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008
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.
14.7.
(NE) v 16:00 h Pomáhám, pomáháš, pomáháme – tématem nás
provede Jiří Zlámal.
11.8.
(NE) v 16:00 h Kde hledat pomoc – tématem nás provede Joel Blowers.

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

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnaziální kapli, (ST,ČT,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.

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

2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Haluzice – Nesovice (11,5 km)		
(ÚT) Dubňany, škola – Hodonín (8,2 km)
(ÚT) Červený kříž – Bučovice (7,6 km)
(ÚT) Čeložnice – Kameňák – Moravany (8,1 km)
(ÚT) Stupava – motorest Samota – Střílky (6,5 km)

v 8:26 h, vlak
v 9:10 h, bus
v 9:11 h, bus
v 8:23 h, bus
v 10:30 h, bus

