ČERVENEC 2015
Barevné léto s kyjovským íčkem 2015
● výstava ● beseda ● divadlo ● prohlídky ● folklor
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech, na
www.ickyjov.cz nebo na facebooku: Informační centrum města Kyjova. vstupy na všechny akce
zdarma
Prohlídka Kyjova s průvodcem
29.6.–24.8. (PO–PO) Prohlídky Kyjova s průvodcem – každý týden během celého léta máte
možnost poznat Kyjov s průvodcem. Nabízíme tradiční prohlídku, při níž vás průvodce
seznámí se současností i historií Kyjova a podíváte se do běžně uzavřených prostor.
Nově tento rok nabízíme také prohlídku, při níž se vydáme po stopách
funkcionalistických vil v Kyjově. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská
26. Informace a rezervace: Informační centrum města Kyjova, tel.: 518 323 484,
ic@mukyjov.cz.
Tradiční prohlídka: 29.6. (PO) v 10:00 h, 11.7. (SO) v 13:00 h, 20.7. (PO) v 10:00 h, 27.7. (PO)
v 10:00 h, 3.8. (PO) v 10:00 h, 9.8. (NE) v 13:00 h, 17.8. (PO) v 10:00 h. Prohlídka
funkcionalistických vil: 25.7. (SO) v 13:00 h, 24.8. (PO) v 10:00 h.
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
3.–5.7.
(PÁ,SO) 9:00–18:00, (NE) 13:00–17:00 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin –
prodejní výstava sukulentů. Své exponáty bude nabízet pan Honc z Ráje sukulentů
u Honců v Lovčicích.
IV. Setkání pěveckých sborů
12.7.
(NE) v 17:00 h Z lyriky do erotiky - IV. Setkání pěveckých sborů – folklorní
odpoledne pro milovníky lidových písní a poezie z Horňácka a Kyjovska. Účinkují: ŽS
z Javorníka, MS Chotár, MS ze Ždánic, Chlapi z Kyjova, CM Kubíci, hudecká CM ze
Ždánic, Tetky z Kyjova. Poezie: Jan Bělčík – recitace J. Miškeřík, Jan Pavlík – recitace
M.Pavlíková, Vojtěch Rozner – recitace K. Štěpánová, Jiří Veselský – recitace P.
Růžička. Moderuje Pavel Růžička.
Herci Slováckého divadla čtou dětem
26.7.
(NE) v 16:00 h Herci Slováckého divadla čtou dětem – scénické čtení z pohádek
Miloše Macourka a Karla Čapka.
Beseda s Petrem Horkým: Století Miroslava Zikmunda
30.8.
(NE) v 19:30 h Beseda s Petrem Horkým: Století Miroslava Zikmunda – beseda
s režisérem a projekce filmu Století M. Zikmunda.
Připravujeme
XIX. Slovácký rok v Kyjově
Přijměte pozvání na svátek všech folkloristů – Slovácký rok v Kyjově! Královské město Kyjov se
opět po 4 letech chystá otevřít své brány a přivítat Vás ve dnech 13. – 16. srpna 2015 na nejstarším
regionálním folklorním festivalu v ČR, na Slováckém roku v Kyjově. Tento festival má tradici již od
roku 1921, nejvýznamnější národopisná slavnost regionu tak již 90 let přivádí do srdce Slovácka
tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny bude Kyjov opět
patřit lidovým tradicím a zvykům, bohatství a kráse krojů, písním a všem těm, kteří se o jejich
zachování a šíření nejen doma starají. Účast desítek národopisných souborů a muzik z Kyjova a
širokého okolí je zárukou programové pestrosti připravovaných pořadů. Tisíce účinkujících, od těch
nejmenších až po zralé muže a ženy, se budou podílet na oživení všeho, co již není nedílnou součástí
jejich každodenního života, ale tvoří základní kameny kulturního bohatství a dědictví celého národa.
I Vám otevře Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou pohostinnost, i Vy budete na
Slováckém roku upřímně vítáni!
Vstupenky
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v Informačním centru města Kyjova, Svatoborská 26,
Kyjov, tel.: 518 323 484, 602 155 679 a na pokladně Městského kulturního střediska (Dům kultury)
od 1.7.(PÁ). Celofestivalová vstupenka v prodeji také v síti Ticketportal.
Vstupné:
celofestivalová (ČT–NE) 500 Kč, rodinná 1 800 Kč
víkendová
(SO–NE) 400 Kč, rodinná 1 400 Kč
celodenní
150 Kč (PÁ), rodinná 500 Kč
300 Kč (SO), rodinná 1 000 Kč
200 Kč (NE), rodinná 700 Kč

děti do 6 let, ZTP/P
vstup zdarma
Programový přehled SR 2015 – zdarma
Programový sborník SR 2015 – 20 Kč
Pozvánka do sobotního krojovaného průvodu
15.8.
(SO) ve 14:00 h zveme všechny občany Kyjova do sobotního krojovaného průvodu (sraz
13:45–14:30 v ulici Zahradní u výškového domu – město Kyjov jde jako poslední).
Více informací na programových plakátech, v programových přehledech a sbornících.
Kompletní informace najdete také na oficiálních webových stránkách festivalu
www.slovackyrok.cz.
Výzvy a upozornění občanům Kyjova
Výzva občanům Kyjova
▶ Organizační štáb festivalu Slovácký rok v Kyjově 2015 se v souvislosti s konáním letošního již XIX.
ročníku obrací na obyvatele Kyjova a vlastníky obchodů s prosbou o výzdobu výkladních skříní,
případně květinovou výzdobu oken a budov v duchu folklorních slavností. Nejlépe vyzdobené
objekty budou vyhlášeny, oceněny a výsledky zveřejněny v tisku a na webových stránkách města po
skončení festivalu.
Upozornění občanům Kyjova
▶ Nová služba pro pořadatele kulturních, společenských a ostatních akcí – KALENDÁŘ AKCÍ - NA
WEBU MĚSTA KYJOVA – Město Kyjov prostřednictvím svých webových stránek nabízí novou
službu pro pořadatele kulturních, společenských a také ostatních akcí v Kyjově – Kalendář akcí.
Tento najdete v liště na pravé straně webových stránek města Kyjova. Zde se Vám nabízí další
možnost jednak získat přehled o termínu akcí a událostí během celého roku a také samozřejmě
možnost zadat či zveřejnit svou akci i touto formou. V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail:
info@mukyjov.cz (do e-mailu uvádějte vždy předmět: Kalendář akcí!) nebo telefonicky:
518 323 484 nebo 602 155 679.
Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 525, 518 614 624
program@mkskyjov.cz www.dum-kultury-kyjov.cz
3.7.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici na vás čeká prodej čajů,
bylinek, koření, sukulentů, léčivé kosmetiky, uzenářských výrobků, sýrů, cukrářského a
pekařského zboží, zelí, česneku, domácích nudlí a produktů z rakytníku. Trhy se budou
pravidelně opakovat každý první pátek v měsíci (tj. 4.9., 2.10.).
15.7.
(ST) v 19:00 h Koncert na terase – Světlana Nálepková – už Vás někdy napadlo, jaký je
výhled z horní terasy budovy 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. Vpřípadě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorách DK. Pozor,
omezená kapacita. Předprodej zahájen v Informačním centru v Kyjově, v Městském
kulturním středisku Kyjov a na www.ticketportal.cz. Vchod na terasu je přístupný z boku
budovy (jako na Odbory MěÚ), 4. patro, k dispozici je výtah
vstupné 300 Kč,
v předprodeji 280 Kč
19.7.
(NE) ve 14:00 h Cyril a Metoděj – po stopách strhujícího příběhu – před radnicí. V rámci
projektu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země, vznikla akce pro celou rodinu, která
se uskuteční na různých místech České republiky. Tato roadshow bude doprovázena
divadelním představením a následujícím programem: divadelní představení (Prolog o Velké
Moravě, Příchod Rastislava s družinou, Jak se žilo na Moravě před příchodem slovanských
apoštolů, Historický průvod městem, Kvízy a hry se soluňskými bratry), doprovodný
program: ukázky dobových řemesel, historická hudba, fotokoutek, soutěže a kvízy pro celou
rodinu. Předpokládaný konec akce je v 18:00 h
vstup volný
Připravujeme
1.8.
(SO) Žalmanův folkový Kyjov
30.8.
(NE) Rozloučení s prázdninami – odpoledne pro děti i dospělé
Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

2.,4.,11.7.
(ČT) v 17:30 h, (SO) v 16:30 h Mimoni USA *2D ............. vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
2.,3.,31.7.
(ČT) ve 20:00 h, (PÁ) v 18:30 h, (PÁ) v 18:00 h Vincentův svět USA
........................................................................................................................................ vstupné 100 Kč
3.7.
(PÁ) ve 21:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *LK .............................. vstupné 80 Kč
3.,5.,12.7.
(PÁ,NE) v 16:30 h Mimoni USA *3D ................................. vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
4.,5.7.
(SO,NE) v 18:30 h Andílek na nervy ČR ............................................ vstupné 110 Kč
4.7.
(SO) ve 21:30 h Fotograf ČR *LK ........................................................ vstupné 80 Kč
5.7.
(NE) ve 21:30 h Tři bratři ČR *LK ...................................................... vstupné 80 Kč
9.,25.7.
(ČT) v 17:30 h, (SO) v 16:00 h Jurský svět USA *2D ...... vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
9.,30.7.
(ČT) ve 20:00 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *2D ................... vstupné 90 Kč
10.7.
(PÁ) v 18:30 h Šílený Max: Zběsilá cesta Austrálie *3D ..................... vstupné 100 Kč
10.7.
(PÁ) ve 21:30 h 7 trpaslíků Německo *LK ........................................... vstupné 80 Kč
10.,26.7.
(PÁ,NE) v 16:00 h Jurský svět USA *3D .......................... vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
11.,12.7.
(SO,NE) v 18:30 h Méďa 2 USA ........................................................... vstupné 120 Kč
11.,12.7.
(SO,NE) ve 21:30 h Padesát odstínů šedi USA *LK............................ vstupné 80 Kč
16.,17.7.
(ČT) v 17:30 h, (PÁ) v 16:00h Méďa 2 USA ........................................ vstupné 120 Kč
16.,18.7.
(ČT) ve 20:00 h, (SO) v 18:30 h Terminátor Genisys USA *2D ......... vstupné 120 Kč
17.,19.7.
(PÁ,NE) v 18:30 h Terminátor Genisys USA *3D .............................. vstupné 150 Kč
18.,19.7.
(SO,NE) ve 21:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *LK
................................................................................................................. vstupné 80 Kč
18.,19.7
(SO,NE) v 16:30 h Andílek na nervy ČR ............................................ vstupné 110 Kč
23.,25.7.
(ČT) v 17:30 h,(SO) v 18:15 h Ant-Man USA *2D .............................. vstupné 130 Kč
23.,24.7.
(ČT) ve 20:00 h,(PÁ) v 18:00 h Bez kalhot XXL USA ........................ vstupné 100 Kč
24.,25.7.
(PÁ,SO) ve 21:00 h Asterix: Sídliště bohů Francie *LK ..................... vstupné 80 Kč
24.,26.7.
(PÁ) v 16:00 h,(NE) v 18:15 h Ant-Man USA *3D .............................. vstupné 150 Kč
26.7.
(NE) ve 21:00 h 96 hodin: Zúčtování Francie *LK .............................. vstupné 80 Kč
30.7.
(ČT) v 17:30 h V hlavě USA *2D ....................................... vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
31.7.
(PÁ) v 16:00 h V hlavě USA *3D ....................................... vstupné 150 Kč/RV 540 Kč
31.7.
(PÁ) ve 21:00 h Jak jsme hráli čáru SR/ČR *LK ................................ vstupné 80 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva10%)
platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | *LK – letní kino
Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358
mek@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz
13.–17.7.
(PO–PÁ) Léto v knihovně – v oddělení pro děti a mládež jsou pro děti připraveny
hry, soutěže, zábavné kvízy.
20.–24.7.
(PO–PÁ) Prázdninové cestování knihovnou – v oddělení pro děti a mládež si
můžete přijít vyzkoušet vyhledávání zájmové literatury, orientace v knižním fondu a
spoustu dalších aktivit.
▶ Důležité upozornění: 12.6.-6.7. (PÁ-PO) jsou z důvodu stavebních úprav uzavřena oddělení pro
děti a mládež a oddělení studovna-čítárna. Stavební úpravy se netýkají půjčovny pro dospělé.
Oddělení budou opět v provozu od 7.7. (ÚT) (studovna-čítárna od 9:00 h, dětské oddělení od
12:00 h). Děkujeme čtenářům za pochopení.
Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338
muzeum.kyjov@masaryk.info www.masaryk.info
Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
do 26.7.
(NE) Výstava „Bohumil Hrabal známý a neznámý“ – budova zámečku a nová
budova muzea
Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
tel.: 518 697 583, 606 765 030
d.sedlackova@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz
Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
14.–30.7.
(ÚT–ČT) Ždánicko – krajina očima tří generací – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji
zve na výstavu. Výstava prezentovaná v rámci projektu Ždánický plenér. Představuje

tři amatérské autory a jejich osobitý pohled na krajinu Ždánicka, kde všichni tři žijí.
Každý autor se představuje jiným pohledem úhlu, ovlivněný svým věkem,
zkušenostmi, svým životním názorem. Paní Danuše Komárková ze Ždánic /*1944/,
Michal Dušík z Lovčic /*1975/ a Jiří Ivičič z Uhřic /*1999/ svůj koníček, svoje
fotografie, povýšili na kvalitní umělecká díla, která vypovídají o výjimečném vztahu
těchto autorů ke krajině, která je obklopuje.
Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 725 613 613
jindrich.pleva@tiscali.cz
www.cajovnagalerie.cz
Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–22:00, (NE)
14:00–20:00.
do 13.7. (PO) Fix & Tužka – výstava obrazů paní Veroniky Svobodové. Další bohem nadaný
amaterský umělec, tentokráte z Vřesovic
vstup volný
Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
tel.: 774 167 252
Rihanek.Milan@seznam.cz
www.naskyjov.estranky.cz
25.7.
(SO) 10:00–18:00 Výstava „Život kolem železnice“ – modelové kolejiště velikosti H0 a
stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné
Vinotéka / Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea) tel.: 518 307 732
info@lidova-jizba.cz www.lidova-jizba.cz www.vinotekakyjov.cz
Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka,
upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a
doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou. Pravidelně každý týden ochutnávka lahvového vína
z naší aktuální nabídky (15 vinařství).
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–ČT) 11:00–19:00, (PÁ) 11:00–20:00, (SO) 10:00–20:00, (NE) 10:00–19:00
(v sezoně bude dle zájmu prodloužena).
31.7.
(PÁ) v 19:00 h Degustace pro veřejnost – vinařství Vinum Moravicum, Bzenec.
Degustace probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek
od 16.7.(ČT) na obou místech.
Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343 mirostas@seznam.cz
7.7. (ÚT) Jestřabice – Samota – Kalíšek – Jestřabice – 8,4 km (8:10 h, bus)
14.7. (ÚT) Radějov – Travičná – Lučina – Radějov – max. 7,6 km (8:37 h, vlak. nádraží)
21.7. (ÚT) Ždánice – Červený kříž – rozc. Oříšek – Ždánice – 6,8 km (9:11 h, bus)
28.7. (ÚT) Zlín a okolí – min. 4,5 km (8:37 h, vlak. nádraží)
4.8. (ÚT) Sedlec – Hraniční zámek – ATC Lednice – 11,5 km (7:38 h, vlak)
Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 139, 739 272 215 ddm@domecekkyjov.cz
www.domecekkyjov.cz
Volný pobytový tábor Hutisko-Solanec
10.–19.7. (PÁ–NE) 2. Turnus: Léto bez hranic – pro děti, které se chtějí zdokonalit v angličtině.
cena 3 700 Kč
Volný příměstský tábor Kyjov
17.–21.8. (PO–PÁ) 4. Turnus: Tábor na in-linech (mírně pokročilí) cena 1 600 Kč
Volný pobyt pro rodiny
26.–30.8. (ST–NE) Rodinná rekreace v Hutisku-Solanci

Český svaz ochránců přírody a spolek Lúky a sady Kyjovska
tel.:777 095 186
zanetabrhelova@seznam.cz
www.radovanky-kyjov.cz
31.7.
(PÁ) Pozorování nočních motýlů na boršovských lúkách – 19:00–20:00 komentovaná
prohlídka areálem boršovských luk s přírodovědcem – co, jak a proč se seče, co
tu roste, běhá, létá, principy ochrany přírody v kulturní krajině. Ve 20:30 h otevřen
bar – kyjovské pivo, chleba z kamenné pece, domácí pomazánky a buchty, táborák.
Pozorování nočních motýlů s kyjovským entomologem Janem Uřičářem.
Ve 22:00 h – přednáška a odchyt s výkladem. Možnost přespání ve vlastním spacáku
v altánku či pod širákem.
Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
tel.: 518 614 526
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice tel.: 724 224 958
pa.navratil@mukyjov.cz
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
zajicblazej@seznam.cz tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)
22.8.
(SO) Odborný zájezd na zemědělskou a zahrádkářskou výstavu Agrokomplex Nitra –
akce spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb. Odpoledne je připraveno
koupání v termálním koupališti Dolné Saliby. Odjezd od Sokolovny v 6:00 h, od parkoviště
za DK v 6:05 h. Přihlášky v kanceláři ČZS v úterý a pátek. Zve výbor ČZS.
Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
tel.: 511 116 974, 739 584 095
b.cupal@tiscali.cz
www.ackyjov.webnode.cz
▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života –
klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15
let.
Pozvánky – nutná přihláška předem
3.7.
(PÁ) 8:30–12:00 Sportovní dopoledne – soutěže a hry pro děti 7–14 let na hřišti na
Sídlišti Za Stadionem.
19.7.
(NE) v 9:30 h Bohoslužba pod širým nebem – zahrada restaurace Nový svět.
14.–16.8.
(PÁ–NE) Prázdninový minitábor – pro děti v přírodě pod stany u Lednice s akčními
hrami.
Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro). tel.: 604 527 939
info@ippoz.cz
www.zdraviarodina.cz
Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h na Svatoborské 365, Dacom 2. patro. Informace na
tel.: 604 527 939.
vstup volný
▶ 4.–13.9.
(PÁ–NE) Rekondiční pobyt New start v Chorvatsku – Klub zdraví Kyjov zve na
ozdravný a výukový pobyt ve městě Srima (Vodice), které leží 30 m od moře. Součástí je
rebabilitační cvičení, zdravá strava, lékařské konzultace a měření. Masáž, škola vaření a pestrý
společenský i přednáškový program o prevenci nemocí přírodními prostředky. Informace zasílejte na
e-mail info@ippoz.cz, tel. 604 527 939
cena 7 750 Kč (včetně dopravy, snídaně a oběda)
▶ 20.7. (PO) v 18:00 h Za poznáním Nigerie – Vyprávění o krásách a kultuře Nigérie – na

Svatoborské ul. 365, Kyjov, Dacom II.patro. Klub zdraví Kyjov Vás srdečně zve na cestopis
o krásách a kultuře Nigérie obohacené zkušenostmi z dobrovolnické práce v nemocnici a na
Zdravotně-misijní škole. Ochutnávka tradičních pokrmů. Pro účastníky bude k dispozici
zdravotní měření, poradenství, masáže šíje, recepty i literatura. Přednáší Zuzana Ligenzová.
vstup volný
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih. Dotazy zasílejte na email: info@ippoz.cz. Seminář probíhá na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.
vstup volný
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Koná se na Svatoborské 365, Dacom 2.
patro, Kyjov.

Církev Adventistů s. d.
Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
tel.: 775 789 009
marek.harastej@centrum.cz
www.casd.cz
▶ Každý (ČT) v 18:00 h Seminář knihy Daniel –přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej,
tel.: 775 789 009.
vstup volný
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146, 776 584 761 www.fenixcentrum.cz
▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová intervence –
volejte!
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si
zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669)
▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků
rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF,
lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821)
▶ One Brain pro veřejnost – jemná a účinná metoda inspiruje lidi k převzetí zodpovědnosti za
udržení pohody a zdraví. Pomůže Vám uvědomit si svou moc a uskutečnit změny, po kterých toužíte.
Mgr.Radka Galanová, tel.: 720 504 902
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie,
biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání s meditací,
odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a
lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640)
7.,9.,13.7. (ÚT, ČT, PO) 16:00–17:30 Prázdninový kurz laskavé asertivity – pro studenty středních
škol a veřejnost. Info: 720 504 902 (Mgr. Radka Galanová)
Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 603 281 237
studijni@jazykovka-kyjov.cz www.jazykovka-kyjov.cz
▶ Zápis do letních jazykových kurzů, které budou probíhat v červenci a srpnu 2015.
▶ Letní udržovací kurzy – pomohou vám udržet nově nabyté jazykové dovednosti a neztratit kontakt
s cizím jazykem tak, abyste od září mohli plynule navázat.
▶ Letní intenzivní kurzy – vhodné pro ty, kteří chtějí přes prázdniny posunout své jazykové znalosti
o krok kupředu.
▶ Předzápis do kurzů nového školního roku – už nyní si můžete rezervovat místa v kurzech
startujících v září. Omezený počet míst.
▶ Příměstský tábor – můžete přihlásit své děti od 5 let. Nabízené termíny jsou 20.-24.7. (PO-PÁ),
27.-31.7. (PO-PÁ), 3.-7.8. (PO-PÁ), 10.-14.8. (PO-PÁ). Denně bude pro děti připraven bohatý
program.V ceně 1 800,-Kč je oběd, lehké občerstvení, pitný režim, program pro děti, kvalifikovaní
lektoři, výlet, pracovní materiály a další.
▶ Více informací a kompletní nabídka na www.jazykovka-kyjov.cz.
Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
Vymazalova.L@gmail.com
www.lets-speak.webnode.cz
▶ Rádi oznamujeme, že jsme získali titul partnerské školy Cambridge P.A.R.K. Je to pro nás prestižní
ocenění naší práce a práce našich studentů. Pro zájemce otevíráme i ve šk. roce 2015/16 kurzy
připravující na Cambridgeské zkoušky již od žákovské úrovně Starters (vhodné již od 3. ročníku ZŠ).
14.7.–18.8.(každé ÚT) 17:30–19:00 Ladies´ club – úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate.
V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí.
Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, e-mail: bartonikovaeva@gmail.com).
cena 1 200 Kč/1 os.
English Weeks
▶ Úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou
otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, e-mail:
bartonikovaeva@gmail.com). cena 900 Kč/1 os.

13.–17.7. (PO–PÁ) 16:00–17:30 Poznáváme anglicky mluvící země
20.–24.7. (PO–PÁ) 16:00–17:30 Cestování
Summer Day Camp
▶ Hlavní lektorky: Mgr. Lenka Vymazalová, Mgr. Eva Bartoníková. Rezervace pouze e-mailem:
vymazalova.l@gmail.com nebo telefonicky: 724 148 463 a to do 15.7.(ST). Cena obsahuje pracovní
materiály, cestovné, vstupy, obědy, ohodnocení lektorů. cena 2 000 Kč
27.–31.7. (PO–PÁ) pro děti 1.–5. tříd ZŠ(akceptujeme i budoucí 6. třídu)
3.–7.8.
(PO–PÁ) pro žáky 6.–9. tříd i žáky z víceletých gymnázií – ZRUŠENO!
Příprava k maturitě (aj) 2016
▶ Rezervujte si místo ve skupině již během prázdnin. Připravujeme na maturitu státní i školní!! Od
září 2015–duben 2016. Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová
Hrátky s angličtinou I. a II.
▶ Od září 2015 opět startujeme kurzy pro nejmenší. Rezervujte si místo včas. Kapacita omezena maximálně 10 dětí na skupinu. Otevíráme skupiny I. (děti od 3 let), II. (děti od 5 let, nebo ty, které již
maji za sebou Hrátky s angličtinou I.). Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová
JazzKlub Kyjov, o. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
tel.: 723 876 086
predseda@jazzklubkyjov.cz
www.jazzklubkyjov.cz
23.–25.7. (ČT–SO) XVI. CZ&SK Jazz Weekend
23.7.
(ČT) v 19:00 h Prolog – akce se bude se konat v prostoru před Čajovnou a proběhne

24.7.

25.7.

letos v tanečním duchu. Swingovou tančírnou Vás provedou manželé Šůstkovi. Užít
tanec si mohou zkušení swingaři, ale určitě se najde i pár rad pro začátečníky.
vstup volný
(PÁ) 16:00–18:00 Svačinka – na podiu před radnicí vystoupí hlavní host Marie
Puttnerová se svou kapelou Keine Art Ensemble, program bude doplněn
o příležitostné seskupení na základě kapely Začalovec a možná i nějaké další
překvapení. vstup volný
(SO) v 19:30 h Hlavní koncert – v areálu Jančovky

Cotatcha Orchestra – big band působící na brněnské JAMU vedený Jiřím
Kotačou
▶ Heart of Dixie – kapela frontmana Honzy Čarka, hraje tradiční jazzové standardy
s původním zvukem a kombinovaná CZ&SK sestava Josef Fečo Band silný soulgroovový band s vynikající zpěvačkou Eriku Fečovou a skvělými sólisty, na závěr
koncertu přijde možná zase nějaké překvapení. vstup 250/150 Kč
▶

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov tel.: 602 516 874
24.7. (PÁ) v 19:00 h Disco s DJ Igorem
Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
tel.: 777 120 988
kukulka@seznam.cz
www.zahradkaukulky.cz
17.7.
(PÁ) v 19:00 h Posezení s harmonikou – přijďte si posedět a zazpívat. K dobré pohodě
zahraje na naší zahrádce Jirka Hilčer na harmoniku.
ART mlýn Bohuslavice
adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov tel.: 602 969 267
www.artmlyn.eu
▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním mlýnu ze 17.
století. Rezervace možná na: tel. 602 969 267 nebo email: evapavlik@yahoo.com.
20.–24.7.,27.–31.7.
(PO–PÁ) 09:00–16:00 Letní tvořivé dílny pro děti –přijímáme přihlášky
2.8.
(NE) Mlýnské kolo – folklorní festival
29.8.
(SO) Oslava hlíny

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz
▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Zahradní
posezení i s víkendovým grilováním otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte výbornou
domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících každý všední
den 17:00–18:00, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje.
Prohlídky mlýna denně 10:00–17:00, minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ –
tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 022, 603 839 367 oubukovany@tiscali.cz
www.obecbukovany.cz
18.7.
(SO) v 13:00 h Pouliční fotbalový turnaj – pořádá TJ Družba Bukovany, v 19:00 h
zábava na velkém hřišti.
Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany tel.: 518 375 102, 518 375 328 infokanal@obec-hovorany.cz
www.obec-hovorany.cz
18.7.
(SO) v 11:00 h 8. ročník Dne otevřených sklepů v Hovoranech – pořádá Spolek
Hovoranských vinařů o.s., večer posezení u cimbálu vstupné 500Kč
25.7.
(SO) ve 20:00 h Myslivecká noc – v přírodním areálu u kurtů, pořádá Myslivecké sdružení
Dolina. Zajištěna bohatá tombola, občerstvení a zvěřinové speciality. K tanci a poslechu
bude hrát DH.
Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova
tel.: 733 791 612
vesklepe@vesklepe.cz www.vesklepe.cz
19.7.
(NE) v 13:30 h Kostelecká lávka – na rybníku v areálu Vinné sklepy Krýsa Vás čeká
skvělá zábava pro všechny. Přejezd lávky na kole a tragači, válení sudů, program u podia –
připravené soutěže pro děti, lukostřelba TJ Sokol Vlkoš, zábava s klaunem a balonky,
kouzelník, bublifuk, exhibice biketrial Kyjov, malování na obličej, skákací hrad, vodní
skútry a spousta další zábavy. Na pódiu u rybníka – živá kapela HELEMESE, DJ,
moderátory akce jsou Roman Skamene a Robert Krýsa. Akce se koná za každého počasí!
Trénink borců možný čtrnáct dní před akcí. Přihláška do soutěží: Vinný sklep Krýsa nebo
mail: krysa@vesklepe.cz Tel: 733 763 689
celodenní vstupné 80 Kč, děti 50 Kč
Lovčice
Lovčice 118, 696 39 tel.: 518 633 420
ou.lovcice@iol.cz
www.lovcice.cz
18.7.
(SO) ve 20:00 h Letní noc s moderním dvacetičlenným bigbandem Juniorband –
v areálu u lesa v Lovčicích. Slosovatelné vstupné, hlavní cena televize!!! Bohatý program
připraven. Více na www.habreci.cz a www.juniorband.webnode.cz.
19.7.
(NE) ve 14:30 h Odpoledne pro děti – čeká Vás spousta her, malování, ale i specialit na
grilu.
Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice tel.: 724 760 296
informace@milotice.cz kultura@milotice.cz
www.milotice.cz
3.7.–2.8. (PÁ–NE) Výstava obrazů Jana Hladkého – v Penzionu u zámku, pořádá obec Milotice.
Vernisáž výstavy proběhne 3.7.(PÁ) v 17:00 h.
4.7.
(SO) 20:00–22:00 Noční prohlídky na zámku – pořádá SZ Milotice
11.7.
(SO) v 15:00 h Pohádkový les – pořádá Zámecká zahrada, zahrada SZ Milotice
18.7.
(SO) ve 13:00 h Fotbalový turnaj mužů mikroregionu – TJ Agro Milotice, pořádá MND
25.7.
(SO) 20:00–22:00 Noční prohlídky na zámku – pořádá SZ Milotice

Mouchnice
Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
www.mouchnice.webnode.cz

5.7.

tel.: 517 367 428

obec.mouchnice@tiscali.cz

(NE) Cyrilometodějská pouť s krojovanými hody – dopoledne vystoupí děti MŠ
u kapličky a budou pasováni školáci, mše svatá bude probíhat u kapličky.
Odpoledne od 14:00 h uvidíte krojovaný průvod obcí a večer ve 20:00 h se můžete
jít pobavit na hodovou zábavu.

Násedlovice
Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

tel.: 518 631 428

obec.nasedlovice@seznam.cz

3.–5.7. (PÁ–NE) VII. sjezd rodáků – obec Násedlovice zve všechny rodáky a přátele obce.
3.7. (PÁ) ve 20:00 h posezení při hudbě, výstava trofejí, zvěřinové speciality v Myslivně.
4.7.
(SO) ve 14:00 h společný krojovaný průvod obcí od Kostela sv. Martina ke KD,
kladení věnce k pomníku padlých s dechovou hudbou Šardičanka, v 15:00 h
cimbálová hudba ze Ždánic za KD, ochutnávka vín v KD, jarmark. Za nepříznivého
počasí se sobotní program uskuteční v sále KD. Ve 20:00 h letní noc s dechovou
hudbou Šardičanka.
5.7.
(NE) v 10:30 h slavnostní bohoslužby v kostele sv. Martina a v modlitebně
Českobratrské církve evangelické, v 15:00 h ukázky hasičské techniky, v 16:00 h
přátelské utkání TJ Moravia.
●Otevřené výstavy – (PÁ) 16:00–22:00 h, (SO) 10:00–18:00 h, (NE) 10:00–18:00 h ●Obecní úřad
– obřadní síň, knihovna - kroniky, galerie – výstava obrazů a keramiky Karla Hanáka ml. a st.
●Mateřská škola –výstava ●Včelařský dům – prohlídka s prodejem medu a medoviny ●Kulturní
dům – výstava fotografií ze života obce ●Hasičská zbrojnice – prohlídka klubovny a výstava
fotografií ●Čistička odpadních vod – (SO) 10:00–14:00 h, (NE) 13–15:00 h.
Ratíškovice
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice tel.: 518 367 236
podatelna@ratiskovice.com
www.ratiskovice.com
4.7.
(SO) v 19:00 h taneční zábava DJ Boeing – pořádají SDH Ratíškovice na letním parketu
Baník Ratíškovice
5.7.
(NE) v 15:00 h Pouť u Liliového kříže – pořádá Cyrilometodějský spolek Náklo
12.7.
(NE) v 10:00 h 47. mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice – zahraje Mladá
muzika Šardice, Morava Hulín, Weinberg muzikanten z Německa, Svatobořáci,
Svárovanka, Veselá muzika z Ratíškovic. V odpoledním programu od 14.00 hodin: Bojané,
Májovanka ze Slovenska, Krajanka z Čech, Vlčnovjanka, Stříbrňanka a Žadovjáci. Na závěr
proběhne monstrkoncert. Slevy pro předplatitele dechových koncertů v Hodoníně.
Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov
tel.: 518 626 227
ou.skalka@seznam.cz www.skalkaobec.cz
25.7.
(SO) tradiční Hodky – v 10:30 h Mše svatá sloužená p. Šimoníkem v místní kapli

sv. Josefa, v 15:00 h Country Band – na Výletišti, ve 20:00 h na Výletišti zahraje
k tanci a poslechu Kombet z Hodonína. Na akci Vás Srdečně zvou pořadatelé.
Vinařský spolek Skoronice, o. s.
Skoronice 47, 696 41 Skoronice

11.7.

tel.: 605 206 541

ales.rajsigl@seznam.cz

(SO) ve 14:00 h Vinaři obce Jízdy králů se představují…Skoronice 2015 –
v areálu sklepů ve Skoronicích se uskuteční akce plná vína, hudby a zábavy, na které
můžete ochutnat vína místních vinařů a zažít tak neopakovatelnou atmosféru
degustace přímo ve sklepě. Během celého dne je pro vás připraven bohatý
doprovodný program. U sklepů vám zazpívá mužský pěvecký sbor z Boršova a
k tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika. Můžete také navštívit zdejší muzeum
Jízdy králů. Přímo v areálu sklepů shlédnete fotografickou výstavu či video ukázky
uskutečněných jízd. V jednotlivých sklepech budete mít možnost ochutnat drobné
krajové pochutiny a nebudou chybět ani speciality z udírny či grilované selátko.

Vinařský spolek Skoronice se těší nashledanou „u nás“ ve sklepě !!! Akce se bude
konat za každého počasí. vstup zdarma
Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 518 620 217, 777 948 493
kd@svatoborice-mistrin.cz
www.svatoborice-mistrin.cz
18.7. (SO) ve 20:30 h Generace – v areálu hasičky Mistřín – taneční zábava, občerstvení zajištěno
MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně
696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
info@mckrtecek.eu
www.mckrtecek.eu
Otevírací doba. (PO,ST) 9:00–11:00, ST 16:00–18:00
▶ o prázdninách budeme mít otevřeno jen v období 13.-31.7. (PO-PÁ) v obvyklé dny a dobu.
Jinak bude mateřské centrum Krteček přes prázdniny zavřeno.
Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
tel.: 518 624 525
ou.sardice@sardice.cz
podatelna@sardice.cz www.sardice.cz
18.7.
(SO) ve 20:00 h Letní noc – v Amfiteátru za starou školou, pořádá SDH Šardice, zahraje
skupina MODUL
19.7.
(NE) ve 21:00 h Pojízdné retro kino – v Amfiteátru za starou školou se bude promítat
český film přímo z mikrobusu. Pořádá obec Šardice.
Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice
Vacenovice 130, 696 06
tel.: 724 096 154 (Bábík Petr) has.vacenovice@seznam.cz
www.sdhvacenovice.cz
11.7.
(SO) v 15:00 h BIERFEST Vacenovice 2015 – v místním hasičském areálu. Tuto
vydařenou pivní akci pořádají hasiči ve Vacenovicích již počtvrté. 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. V průběhu akce se uskuteční soutěže o ceny. Večer vyvrcholí
zábavou se skupinou Tabák - Kabát revival + CoverBand. Připraveno kryté posezení pro
více jak 700 lidí! Těší se na Vás pořadatelé.
vstupné 130 Kč, prvních 50 hostů
vstup zdarma
Přátelé Achtele, z. s. Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš tel.: 777 257 368
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz
25.7.
(SO) v 18:00 h Karneval tónů – v areálu vlkošských bůd Vám zahraje Amusement (pop),
Husí kůže (rock), Ode zdi ke zdi band (country, folk), Irnis (rock, pop), Szoty band (rock).
Občerstvení zajištěno. vstupné 100 Kč
Kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
tel.: 518 628 296
kd@mestovracov.cz
www.mestovracov.cz
18.7.
(SO) 2. ročník vaření kotlíkového guláše o Putovní pohár starosty města
– ve 13:00 h start vaření v areálu Březíčko. Podmínky: vlastní kotlík, příprava guláše
na ohni, čtyřčlenné družstvo, speciální ingredience s sebou, příspěvek každému soutěžnímu
družstvu 500 Kč. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na KD.
Pořádá SDH Vracov. Závazné přihlášky pošlete nejpozději do 5.7.(NE) na mail:
pavel.raiskup@seznam.cz. Pro další informace volejte 773 461 350. vstup zdarma
24.7.
(PÁ) ve 20:00 h Diskotéka s DJ Jara – v areálu Březíčko
Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401
pazderajda@seznam.cz
www.babule.websnadno.cz
18.7.
(SO) v 15:00 h 5. ročník setkání harmonikářů – na hřišti ve Vřesovicích pořádá Spolek
Babule za podpory obce Vřesovice. V případě nepříznivého počasí se bude akce konat

v tělocvičně školy. V programu vystoupí i dětský soubor Vřesovjánek a Smíšený pěvecký
sbor z Vřesovic. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
vstupné dobrovolné
Uhřice
Uhřice 177, 696 34 Žarošice
tel.: 518 631 630
starosta@uhrice.cz
www.uhrice.cz
18.7.
(SO) ve 20:00 h Benátská noc – na fotbalové hřiště Vás zve SDH Uhřice. K tanci a

poslechu hraje DH Svárovanka a DJ Blecha. Budou připraveny speciality
z hasičské kuchyně.
Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice tel.: 725 920 846
muzeum@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz
▶ Otevírací doba: červenec a srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–
16:30.
▶ Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů,
napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice.
Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstava v muzeu:
5.7.–30.8. (NE–NE) Jan Vincent (obrazy)
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 12.7. (NE) Krajina očima tří generací (Danuše Komárková, Michal Dujsík, Jiří Ivičič) –
výstava fotografií.
do 12.7. (NE) Výstava k 50. výročí obnovení krojovaných hodů ve Ždánicích
19.7.–4.9. (NE–PÁ) „Výstava 015“ – současná práce 15 účastníků a hostů I. a II. ročníku
Ždánického plenéru.

