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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale
především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské
tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Akce v březnu:
15.3.
(ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte
mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita
pro děti 8–15 let
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – výklad biblických zpráv pro
dnešní dobu
2.3.
(PÁ) Celodenní lyžařský výlet na Stuhleck – účast nutno předem objednat.
30.3.
(PÁ) v 17:30 h Sederová večeře, předvelikonoční židovská večeře, speciální chody – sborový dům AC. Počet míst omezen, účast nutno předem objednat.				
vstupné 80 Kč

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

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

Týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny s dětmi, (ČT)
v 6:45 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
14.3.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary v Kyjově –
chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
29.3.
(ČT) v 18:30 h Velikonoční bohoslužba – Zelený čtvrtek
30.3.
(PÁ) v 15:00 h Velký pátek – velkopáteční obřady
30.3.
(PÁ) v 16:30 h Křížová cesta od farního kostela ke kapli sv. Josefa nad muzeem
31.3.
(SO) 8:00–20:00 Otevření Božího hrobu
31.3.
(SO) ve 20:00 h Bílá sobota – Velikonoční vigilie
▶ Každý (PÁ a NE) v 17:55 h Křížová cesta – přijďte si připomenout strastiplnou
cestu Pána Ježíše na Golgotu.
Připravujeme na duben:
1.4.
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Neděle Zmrtvýchvstání Páně
2.4.
(PO) v 7:30 h, v 9:00 h Velikonoční pondělí

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

6.3.

(ÚT) Moravský písek – hrad – Bzenec – 7,3 km

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
artmlyn.bohuslavice@gmail.com

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

11.3.
25.3.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO) 15:00–17:00 Objednávky z vesmíru – restaurace Lokálka u vlakového nádraží. Jak si objednat nejen parkovací místo, ale i situace, věci,
partnera. Přednášející Hana Šťastná. Tel.: 777 212 073, www.cesta-k-nevstupné 50 Kč
zavislosti.cz.				
(SO) ve 20:00 h Ples přátel Kněží hory – KD Bzenec. Bohaté občerstvení, slosovatelné vstupenky, Kněžihorské pivo. Předprodej vstupenek
Infocentrum Bzenec (knihovna).		
vstupné 150 Kč
(NE) v 16:00 h Pohádka „Kašpárek z Kašpárkova“ – v divadélku v areálu zámku. Sehraje Loutkové divadlo Kašpárek.
vstupné dobrovolné
(NE) 13:00–17:00 Vítání jara – KD Bzenec. Tradiční prodejní výstava
ručních prací a řemesel a velikonoční dílničky pro děti. V doprovodném
programu vystoupí soubory bzeneckých škol a folklorní soubor ze širokého okolí. Bude pro vás připraveno občerstvení. Zve SRPŠ při ZŠ a MŠ
ve Bzenci.				
vstupné dobrovolné

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany

3.3.

17.3.
25.3.

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

(SO) Společenský ples ZŠ TGM Hovorany – Kulturní zařízení Zemědělské a.s. Čejkovice.
(SO) ve 13:00 h Místní výstava vín, V. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd révy vinné – v sále sokolovny v Hovoranech. Pořádá
ZO ČZS Hovorany a Spolek Hovoranských vinařů, z.s.
(NE) v 15:00 h Posezení u moučníku – v sále sokolovny v Hovoranech.
Pořádá Komise pro muzejní činnost při OÚ v Hovoranech.

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

17.3.

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

(SO) Myslivecký bál – v KD Žádovicích. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Kombet z Hodonína. Pořádá MS Vlast Ježov.

Kelčany
Kelčany 1, 696 49 Žádovice
podatelna@kelcany.cz

24.3.

tel.: 518 625 728
www.kelcany.cz

(SO) ve 14:00 h XV. ročník Koštu ovocných pálenek – v prostorách OÚ
Kelčany. Pořádá Klub přátel dobré zábavy z.s. Kelčany. – více v sekci Významné akce v okolí

mirostas@seznam.cz

v 9:38 h, vlak

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

www.obec-kostelec.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – KD Kostelec. 21. ročník výstavy vín, kde
můžete ochutnat kolem 800 vzorků místních, přespolních i profesionálních vinařů. Tel.: 737 149 482, junasek@seznam.cz.

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

17.3.

Bzenec

3.3.

10.3.

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem.
Přijďte se zahřát výborným svařákem nebo domácím pečeným či zázvorovým čajem.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00 po domluvě s recepcí. Zde uvidíte:
▶ Celoroční prodejní výstavu „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
▶ Celoroční expozici slovácké kuchyně 1.pol. 20 stol. ve druhém patře mlýna
Akce v březnu:
17.–18.3. (SO–NE) Slovenská kuchyně – tak blízko a přece tak rozdílná. Přijďte
ochutnat z talíře našich nejbližších sousedů. Slovenské speciality Vám
v Mlynářské restauraci nabídneme po celý víkend jako doplněk ke stálému jídelnímu lístku.
Připravujeme:
21.4.
(SO) Košt vína – tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních
vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, CM i bohatou slováckou
tombolu.
5.5.
(SO) Bukovanský gulášek

3.3.

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

tel.: 602 969 267, 723 734 938
www.artmlyn.eu

ART muzeum legend – otevírací doba: (ÚT–NE) 11:00–17:00
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.

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

Kostelec

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO) ve 20:00 h 7. Motoplech – KD Lovčice. Hraje Veřejná zkouška.
Součástí budou soutěže pití piva na čas, babo raď a nebude chybět strip
show.				
vstupné 150 Kč

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

3.3.

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

(SO) ve 14:00 h Dětský šmoulový karneval – na společenském domě.
Připraveny jsou soutěže pro děti, bohatá tombola, občerstvení. Pořádá
MŠ Mouchnice.			
vstupné dobrovolné

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

3.3.

3.3.
10.3.
10.–11.3.
15.3.
17.3.
18.3.
24.3.

tel.: 518 620 237, fax: 518 620 235
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 16:00 h Degustace ovocných pálenek – v KD. Pořádá spolek
Mankyz, z.s.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – sokolovna, pořádá TJ Sokol Svatobořice.
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek – v KD,
pořádá spolek Mankyz, z.s.
(SO–NE) Velikonoční výstava – v sokolovně, pořádá TJ Sokol Svatobořice.
(ČT) v 17:00 h Čtení pohádek s maňáskovým divadlem – v knihovně
KD, pořádá RC Krteček + KD.
(SO) v 10:30 h Oblastní liga boxu – v sokolovně, pořádá TJ Sokol Svatobořice.
(NE) v 15:00 h Smrtná neděle – ul. Vyhnálov, pořádá Lúčka + dětské
soubory.
(SO) v 15:00 h Dětská pěvecká soutěž – v KD. 16. ročník Dětské pěvecké
soutěže Jaromíra Měchury, která letos představí nejlepší dětské zpěváčky
z oblasti jižního Kyjovska. Hudební doprovod Varmužova CM.

25.3.

martin. Nadace Chamartin zve všechny milovníky zpěvu k návštěvě
koncertu jednoho z nejlepších světových ženských sborů Gloria Brunensis. Využijte ojedinělou možnost poslechu druhého nejlepšího sboru ze
světové soutěže.
(NE) v 15:00 h Hledání velikonočních vajíček – v areálu Březíčka ve
Vracově. Těšit se můžete na hledání vajíček, výtvarné dílny nebo zdobení
perníčků. Nezapomeňte si vzít košíčky. Zve DDM Vracov.

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Klub zdraví a rodiny Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770 (naproti Peč. domu)
▶ Vždy v (ÚT) v 18:00 h. Součástí je bezplatná ochutnávka, masáže šíje a knihy
o zdraví zdarma. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
vstup volný
Akce:
13.3.
(ÚT) Rašelina, jíl a zábaly v domácím použití
24.4.
(ÚT) Slunce, vzduch, pohyb a jejich vliv na zdraví
vstup volný
Kurs zdravé výživy a vaření – KD Kostelec u Kyjova (pořádá Institut preventivní
péče o zdraví)
5.3.
(PO) v 18:00 h Stravovací návyky – kolik jídel denně jíst. Zapékaná pohanka, ukázky zdravých snídaní, „šunková“ pěna.
19.3.
(PO) v 18:00 h Kombinace jídel a prevence překyselení – rostlinný salám, přírodní „řízek“, mrkvový dezert.
▶ Součástí je bezplatná nabídka literatury, receptů, masáže šíje a zdravotní měření
i poradenství.					
vstup volný

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401

17.3.

pazderajda@seznam.cz

18.3.

podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

(NE) ve 14:00 h Velikonoční jarmark – na jarmarku se setkáte s řemeslníky, kteří navazují na poctivou řemeslnickou tradici. Vedle sortimentu
prezentujícího přicházející jaro budou mít všichni návštěvníci možnost
zakoupit si a ochutnat i gastronomické speciality ze Slovácka.

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

10.3.
16.–18.3.
25.3.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) v 19:00 h Oslava MDŽ – Obecní hala U Orla. Pořádají Ochotníci ze Šardic.
(PÁ–NE) Burza dětského oblečení – Obecní hala U Orla. V (PÁ) 14:00–
17:30 příjem zboží, v (SO) 8:00–17:00 prodej, v (NE) 9:00–13:30 prodej
a 17:00–18:30 výdej zboží. Pořádá Klub maminek.
(NE) ve 14:00 h Vítání jara – v Augustiniánské rezidenci. V programu
vystoupí Slovácký krúžek Šardičánek, tvořivé dílničky pro děti. Pořádá
kulturní komise.

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

3.3.
3.3.

10.3.
17.3.
17.3.

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala, velitele výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – KD. Diskotéka DJ Simens. Soutěže,
bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s.
ve spolupráci s obcí a mateřskou školou.

Ždánice

18.3.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) v 17:00 h Zítra to roztočíme, Jaroušku! – v KD. Hudební komedie
s originální zápletkou. Manželský pár svádí mezi sebou nelítostný boj.
Pořádá město Ždánice.
vstupné 200 Kč ženy, 250 Kč muži
(NE) Zpěváček Hanáckého Slovácka – v KD Ždánice, soutěž malých
zpěváčků.

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

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) v 15:00 h Dětský karneval – ve sportovní hale. Program: Bambula
a Šášula, tombola, soutěže, diskotéka a skákací hrad. Zve DDM Vracov.
			
vstupné masky zdarma/dospělí 50 Kč
(SO) ve 20:00 h Maškarní bál – ve sportovní hale. Oldies disko. Předprodej vstupenek v kanceláři DDM Vracov. Zve DDM Vracov. vstupné 100 Kč
(SO) v 15:00 h Dětský krojový ples – v malém sále KD. Moravskou besedu zatančí Lipinka a její hosté. Zvány jsou i děti v krojích, které nechodí
do kroužku. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola. Zve Dětský soubor
Lipinka ve spolupráci s MKK Vracov.
(SO) Josefský košt vín – v sokolovně. Zveme Vás na tradiční košt, který od poloviny minulého století probíhá v našem městě, je plný nových
i starých přátelství, pohody, zábavy a vín, která pohladí duše našich věrných návštěvníků, ale také vás, nově příchozích.
(SO) Koncert sboru Gloria Brunensis – v hudebním sále Nadace Cha-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

Otevírací doba: listopad–březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, jiné dny po předchozí tel. dohodě
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých
interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké
vesnice a věžních hodin. Napoleonika, numismatika, keramika, etnografie, archeologie, přírodniny. Celkem 11 oddělení. Prohlídky probíhají dle zájmu s výkladem,
trvají cca 1 hodinu.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
25.2.–2.5. (NE–ST) Jaroslav Válek: Ocelová plastika a reliéfní grafika – výstava
kovaných plastik a originálních autorských tisků.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

3.3.

SKUPINA SCREAMERS - TV UPOUTÁVKA

•

SO 26.5.

KYJOVSKÝ ŠKOPEK

ČT 14.6.

MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2018

•

FESTIVAL POCTIVÉHO PIVA, DOBRÉHO JÍDLA, BOHATÉHO PROGRAMU
A NEVŠEDNÍ ZÁBAVY

FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ

MUZIKÁL V LETNÍM KINĚ V KYJOVĚ V PODÁNÍ SÓLISTŮ
A TANEČNÍKŮ SLOVENSKÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA
POZOR!!! VSTUPNÉ ZAKOUPENÉ DO 31. BŘEZNA 2018 - POUZE 420 KČ,
do 31. května 2018 - 470 Kč, 1. - 16. června - 520 Kč.

DEN REPUBLIKY
SO 4.8. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
PÁ – NE 10. – 12.8. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
SO 14.7.

_______________________________________________________________________________________________

•

tel.: 518 626 022

podatelna@obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ – v sokolovně. Hraje Láska band, součástí je
polonéza a tombola.

a okolí

BŘEZEN 2018

ÚT 27.3., 18.00 hod, kino Panorama Kyjov
EXPEDIČNÍ KAMERA - Mezinárodní filmový festival

EXPEDIČNÍ KAMERA je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento unikátní
projekt přináší do kin nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Letošní program Vás nechá nahlédnout pod hladinu norského moře mezi zpívající
kosatky, do amazonské džungle, navštívíte Kyrgyzstán v kajakářské expedici, objevíte
Maroko z netradičního pohledu slacklinerky a Nový Zéland ve sportovní reportáži
z extrémního závodu. Zasnít se můžete v poetickém lezeckém příběhu dvou generací,
odcházející legenda Vás dojme, vycházející hvězda inspiruje.
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let ZDARMA.

www.mestokyjov.cz

13.3.

(ST) v 19:00 h The Backwards – Beatles revival – divadelní sál DK Kyjov
– Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním z nejlepších Beatles
revivalů na světě. Největším úspěchem čtveřice je dvojnásobné vítězství
na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Skupina
účinkovala také v hudebně-zábavných pořadech všech našich i slovenských televizí.
vstupné v předprodeji 380 Kč, na místě 400 Kč

17.3.

(SO) ve 14:00 h Josefský košt – estrádní sál – tradiční výstava vín, přibližně 700 vzorků vín vinařů z Kyjova a okolí. Všechny vzorky jsou chlazeny
na předepsanou teplotu. Od 16:00 h hraje k poslechu CM Pavla Růžičky.
Občerstvení zajištěno. (Degustace ke koštu se koná 9. 3. (PÁ) v 17:00 h
v kulturním zařízení Skláren Moravia Kyjov). Pořádá vinařský spolek při
ZO ČZS Kyjov.
vstupné 300 Kč včetně katalogu a skleničky

25.3.

JOSEFSKÝ KOŠT

JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ S OCHUTNÁVKOU VÍN
A ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit – 15. ročník setkání pěveckých sborů – před radnicí
– účinkují: Mužské pěvecké sbory z Korytné, Lužic, Nedakonic, Spytihněvi, Veselí nad Moravou, Ženský pěvecký sbor z Velké nad Veličkou
a Mužský pěvecký sbor z Kyjova s muzikou Jury Petrů. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice. Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci
s MKS Kyjov a městem Kyjovem.
vstup volný

Významné akce v okolí
POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY

3.3.

(SO) 15. ročník turistické akce „Zimní přírodou“ – Akci pořádá Klub českých turistů, odbor Vřesovice. Prezence 8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna
U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5, 8 a 10 km vedou po značených cestách, cíl
Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Účastníci obdrží na startu
mapku s popisem trasy a každý bude v cíli odměněn vkusným pamětním
dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nevzdálenější
účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na akci. Srdečně zve
KČT Vřesovice. Tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

24.3.

(SO) ve 14:00 h XV. ročník Koštu ovocných pálenek – v sále Obecního
úřadu v Kelčanech. Připraveny zabíjačkové speciality, pomazánky, buchty a koláče. K poslechu hraje CM. Degustace 9.3. (PÁ) v 18:00 h v sále
Obecního úřadu Kelčany, vzorky se odevzdávají do 2.3. (PÁ). Další info

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL

14.3.

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

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - duben 2018 je 12.3. (PO)

RECITÁL JIŘÍHO POSPÍCHALA A PETRA GABLASE

(ÚT) v 19:30 h Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase – divadelní sál –
Klasický houslový recitál, na který si houslista Jiří Pospíchal přizval ke spolupráci cimbálovou hvězdu, Petra Gablase. „Spojení houslí a cimbálu se nabízí
na Slovácku jako zcela otřepaný nápad. Zahrají několik písniček, dáme víno
a půjdeme domů, myslí si možná fanoušci koncertů na Slovácku. Ale tento
večer bude naprosto nečekaně jiný, divoký “ říká Jiří Pospíchal. Na programu
koncertu zazní tři rozdílné polohy hudby. Část barokní dá vyniknout malebnému spojení sólových houslí a continua, tedy doprovodu, který se v baroku
měnil v závislosti na zemi, kde se hudba provozovala. Druhá poloha večera
se ponese ve vysloveně dobrodružném tónu. Zazní skladby napsané přímo
pro Jiřího Pospíchala a Petra Gablase. Na závěr dostane prostor přece jen
špetka maďarské tvorby, která ke spojení houslí a cimbálu nutně patří.
		
vstupné 150 Kč; senioři, stud. 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč

_______________________________________________________________________________________________

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově

POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378
Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov
(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

letní kino v Kyjově

Předprodej vstupenek - Informační centrum města Kyjova a v síti Ticketportal

• SO 16.6.

•
•
•

KAM V KYJOVĚ

PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 15. 3. 2018 V 9.00 HOD.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

3.3.

ÚT 3.4. FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA – koncert
ČT 5.4. CHANTAL POULLAIN – koncert
NE 8.4. MICHAL NESVADBA – představení pro děti – již v předprodeji
ÚT 10.4. KOMORNÍ DUO – koncert
ST 18.4. KONCERT JOSEFA FOUSKA „Zkrátka bez pozlátka“

• PO 21.5.

www.babule.websnadno.cz

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

3.3.

•
•
•
•
•

(SO) ve 14:30 h Velikonoční výstava – v sále místní speciální školy. Nejsrdečněji zve Spolek Babule.

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

www.zdraviarodina.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

▶ Každé (ÚT a ČT) 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími
dětmi. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
1.3.
(ČT) Rozkvetlé kočičky
6.3.
(ÚT) Tančíme, zpíváme, 16:00–18:00 Jarní tvoření
7.3.
(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
8.3.
(ČT) Srdíčko k MDŽ
13.3.
(ÚT) Žlutá barva, 16:00–18:00 Keramika – tvoření
14.3.
(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
15.3.
(ČT) Jarní úklid
15.3.
(ČT) přednáška „Vztek, vzdor a děti“ – Běhá při jídle! Neuklízí věci na místo!
Stále křičí! Ničí věci! Kouše! Prožijte si, jak lze v rodině nastavovat láskyplné
a pevné hranice bez výhružek a trestů! Přihlášky: irena.kubantova@gmail.com.
20.3.
(ÚT) Hmatové pexeso, 16:00–18:00 Kuřátka z vlny
21.3
(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
22.3.
(ČT) Osení
27.3.
(ÚT) Ovečky, 16:00–18:00 Keramika – glazování
28.3.
(ST) 16:30–18:30 Chvilka pro tebe – setkávání maminek bez dětí
29.3.
(ČT) Otisky kraslic

(ÚT) Ježov – rezervace Hošťálka – Osvětimany – 6,7 km
v 8:53 h, bus
(ÚT) Čeložnice – Kolomaznice – Koryčany – 8,2 km
v 8:23 h, bus
(ÚT) Radějov – rozhledna Travičná – Lučina – Radějov – 7,6 km
				
v 8:35 h, vlak nádraží

R

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila, tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK, tel: +420 724 765 987 (Veronika Bogárová rostinskaveronika@seznam.cz) – program KMK tel: +420 776 671 753 (Kateřina Zimáčková - katka.kotaskova@
centrum.cz)– odpolední tvoření v KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

13.3.
20.3.
27.3.

ZD
A

Klub maminek Kyjov

XV. ROČNÍK KOŠTU OVOCNÝCH PÁLENEK

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

P. Šnajdr tel.: 777 021 902, J. Medek tel.: 604 538 720, J. Čerňanský tel.:
602 532 018. Zájemci o degustaci – info u P. Šnajdra tel.: 777 021 902.
Srdečně zve Klub přátel dobré zábavy z.s. Kelčany.

Udělejte něco pro své zdraví
BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

10.2.–14.4. (každou SO – 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4.) Město Kyjov opět
připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na
krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu hradí každý sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

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

1.3.
4.3.

6.3.

9.3.

11.3.

13.3.
14.3.
17.3.
24.3.
25.3.
29. 3.

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

(ČT) v 16:30 h Každý může pomáhat – Čajovna & Galerie – více pod
hlavičkou Čajovny & Galerie.
(NE) v 15:00 h Zpíváme a tančíme s Míšou – estrádní sál – Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky.
V hodinovém programu si zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec
princezen a spoustu dalších, podle tématického zaměření pořadu. Představení je vyprodáno.
vstupné 130 Kč
(ÚT) v 19:00 h Mladá muzika Šardice – divadelní sál – Mladá muzika
Šardice byla založena v r. 1980, její věkový průměr je šestnáct let. O deset
let později stanul v jejím čele Josef Ištvánek, pod jehož vedením soubor
zaznamenal rychlý vzestup. Na postu kapelníka se vystřídalo několik
osobností, v současnosti muziku řídí učitel hudby Roman Kohoutek,
který je také uměleckým vedoucím. Kapela, která čítá více jak čtyřicet
členů, se zúčastnila řady domácích i mezinárodních soutěží, má za sebou
množství veřejných vystoupení. Působí v šardické pobočce ZUŠ Kyjov.
vstupné 150 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Basketbalový ples – estrádní sál – Hraje hudební skupina LORD. Skvělá zábava a bohatá tombola. V doprovodném programu
barmanská show. Pořádá oddíl basketbalu TJ Jiskra Kyjov. Předprodej
vstupenek s místenkou na tel.: 774 531 172 (Radim Mezihorák), prodej
vstupenek také na místě konání.
(NE) v 15:00 h Vyletěla holubička – XXVIII. ročník soutěže dětských
zpěváků – divadelní sál – zazpívají děti prezentující region severního
Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem
Vašulkou. V doprovodném programu vystoupí CM dětského folklorního
souboru Kyjovánek.		
vstupné 50 Kč
(ÚT) v 19:30 h Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase – divadelní
sál – více v sekci Významné akce v Kyjově na titulní straně
(ST) v 19:00 h The Backwards – Beatles revival – divadelní sál – více
v sekci Významné akce v Kyjově na titulní straně
(SO) ve 14:00 h Josefský košt vín – estrádní sál – více v sekci Významné
akce v Kyjově na titulní straně.
(SO) v 19:00 h Tři verze života – divadelní sál – Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku (David Prachař, Jana
Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová). Představení je vyprodáno.
		
vstupné v předprodeji 360 Kč; na místě 380 Kč
(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit - více informací v sekci Významné akce v Kyjově na titulní
straně.
(ČT) v 19:30 h Václav Hudeček a Komorní orchestr města Kyjova – divadelní sál – Komorní orchestr města Kyjova se představí
v naprosto výjimečném projektu - zahraje cyklus koncertů pro housle
a orchestr, nejslavnější dílo italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho, Čtvero ročních dob. Housle mistra rozezpívá skvělý houslový virtuoz Václav Hudeček. Koncert doplní jedna ze čtyř korunovačních hymen
Zadok the Priest, složená v roce 1727 Georgem Friedrichem Händelem
pro korunovaci anglického krále Jiřího II., v podání smíšeného pěveckého
sboru Carmina Vocum.
předprodej 280 Kč/ na místě 300 Kč

Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
3.3.
3.3.
4.3.

(ČT) v 17:30 h Prezident Blaník ČR.................................................. 110 Kč
(ČT) ve 20:00 h Věčně tvá nevěrná ČR.............................................. 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Triky s trpaslíky USA...................................120/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Věčně tvá nevěrná ČR.............................................. 120 Kč
(SO) v 17:30 h Triky s trpaslíky USA...................................120/RV 432 Kč
(SO) ve 20:00 h Věčně tvá nevěrná ČR.............................................. 120 Kč
(NE) v 15:00 h Čertoviny ČR................................................110/RV 396 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

4.3.
(NE) v 17:30 h Triky s trpaslíky USA..................................120/RV 432 Kč
4.3.
(NE) ve 20:00 h Věčně tvá nevěrná ČR.............................................. 120 Kč
7.3.
(ST) v 15:30 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rusko.... 50 Kč
7.3.
(ST) v 19:00 h S láskou Vincent UK/Polsko....................... 100/ČFK 80 Kč
8.3.
(ČT) v 17:30 h Včelka Mája: Medové hry Německo..........110/RV 396 Kč
8.3.
(ČT) ve 20:00 h Tátova volha ČR........................................................ 130 Kč
9.3.
(PÁ) v 17:30 h Tátova volha ČR.......................................................... 130 Kč
9.3.
(PÁ) ve 20:00 h Winchester: Sídlo démonů USA............................ 120 Kč
10.3.
(SO) v 17:30 h Včelka Mája: Medové hry Německo.........110/RV 396 Kč
10.3.
(SO) ve 20:00 h Winchester: Sídlo démonů USA............................ 120 Kč
11.3.
(NE) v 15:00 h Triky s trpaslíky USA..................................120/RV 432 Kč
11.3.
(NE) v 17:30 h Tátova volha ČR......................................................... 130 Kč
11.3.
(NE) ve 20:00 h Prezident Blaník ČR................................................ 110 Kč
14.3.
(ST) v 16:00 h Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR..................... BS 60 Kč
14.3.
(ST) v 19:00 h Já, Tonya USA............................................... 110/ČFK 90 Kč
15.3.
(ČT) v 17:30 h Tátova volha ČR.......................................................... 130 Kč
15.3.
(ČT) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA............................... 120 Kč
16.3.
(PÁ) v 17:30 h Včelka Mája: Medové hry Německo..........110/RV 396 Kč
16.3.
(PÁ) ve 20:00 h Oni 2: Noční kořist USA.......................................... 110 Kč
17.3.
(SO) v 17:30 h Tátova volha ČR.......................................................... 130 Kč
17.3.
(SO) ve 20:00 h Oni 2: Noční kořist USA......................................... 110 Kč
18.3.
(NE) v 15:00 h Včelka Mája: Medové hry Německo..........110/RV 396 Kč
18.3.
(NE) v 17:30 h Cesta za králem trollů Norsko...................110/RV 396 Kč
18.3.
(NE) ve 20:00 h Tátova volha ČR........................................................ 130 Kč
21.3.
(ST) v 19:00 h Bába z ledu ČR............................................... 90/ČFK 70 Kč
22.3.
(ČT) v 17:30 h Věčně tvá nevěrná ČR................................................ 120 Kč
22.3.
(ČT) ve 20:00 h Pacific Rim: Povstání USA *2D............................. 130 Kč
23.3.
(PÁ) v 17:30 h Pacific Rim: Povstání USA *3D............................... 150 Kč
23.3.
(PÁ) ve 20:00 h Oni 2: Noční kořist USA.......................................... 110 Kč
24.3.
(SO) v 17:30 h Cesta za králem trollů Norsko...................110/RV 396 Kč
24.3.
(SO) ve 20:00 h Pacific Rim: Povstání USA *2D............................. 130 Kč
25.3.
(NE) v 15:00 h Králíček Petr USA........................................120/RV 432 Kč
25.3.
(NE) v 17:30 h Pacific Rim: Povstání USA *3D............................... 150 Kč
25.3.
(NE) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA............................... 120 Kč
27.3.
(ÚT) v 18:00 h Expediční kamera 2018......děti do 15 let zdarma/100 Kč
28.3.
(ST) v 19:00 h Archa světel a stínů ČR............................... 100/ČFK 80 Kč
29.3.
(ČT) v 17:30 h Králíček Petr USA........................................120/RV 432 Kč
29.3.
(ČT) ve 20:00 h Ready Player One: Hra začíná USA *2D.............. 110 Kč
30.3.
(PÁ) v 17:30 h Králíček Petr USA........................................120/RV 432 Kč
30.3.
(PÁ) ve 20:00 h Ready Player One: Hra začíná USA *3D.............. 130 Kč
31.3.
(SO) v 17:30 h Králíček Petr USA........................................120/RV 432 Kč
31.3.
(SO) ve 20:00 h Ready Player One: Hra začíná USA *2D.............. 110 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. (BIO SENOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina
v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

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

1.2.–8.3.

1.3.–30.4.
5.3.
7.3.
12.–16.3.
14.3.
15.3.
21.3.
23.3.
29.3.

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

(ČT–ČT) Kreslím jen tak pro radost – pobočka knihovny v Bohuslavicích –
pouze (ČT). Výstava obrázků amatérské malířky Nadi Zichové ze Sobůlek.4
(ČT–PO) 100. výročí vzniku naší republiky v ilustracích Zdeňka Buriana – putovní výstava.
(PO) v 9:00 h Velikonoce v lidové slovesnosti – jídelna CSS Kyjov. Pranostiky, velikonoční koledy, písničky a básničky jara. Beseda s uživateli
CSS Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 17:00 h Jak si sami můžeme pomoci od bolestí – přednáškový
sál. Přednáší chiropraktik Ing. Vincenc László.
vstupné dobrovolné
(PO–PÁ) Amnestie upomínek a registrace pro nové čtenáře zdarma.
(ST) v 17:00 h Techniky vstupu do existence – studovna-čítárna. Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.		
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2017 – v rámci celostátní akce „Březen měsíc čtenářů“ zaměřené na podporu čtenářství.
Dále v programu: pozvaní hosté, hudební vystoupení, zhodnocení chodu
knihovny za uplynulý rok, vize knihovny na rok 2018.
(ST) ve 14:00 h Přednáška na téma: Alzheimerova choroba + testování
paměti (pro přihlášené) – jídelna CSS Kyjov.
(PÁ) v 18:00 h Noc s Andersenem 2018 – program je určený pro děti
2.–5. třídy. Letošní stěžejní téma je „Pejsek a kočička“, ale pobavíme se
i o 100. výročí založení republiky. Děti je nutno předem přihlásit v oddělení pro děti a mládež. Počet účastníků je omezen.
(ČT) v 17:00 h WayAway – Na Bramboře kolem světa – přednáškový sál. Nikdy předtím nedojeli na motorce dál než do Švýcarska, nikdy předtím neopustili hranice Evropy. I přesto se Kateřina Kadlusová
a František Nykl na jaře 2016 vyhoupli do sedla staré motorky Brambory
a neohroženě se vypravili na cestu kolem světa. Během roku a půl na cestách projeli 29 zemí v rámci Evropy, Asie, Severní, Střední a Jižní Ameriky. Překonali hory, projeli pouště, navštívili mimo jiné Sibiř, Mongolsko,
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Aljašku či Patagonii. V sedle svého železného oře ujeli asi 90 000 km.
O zážitky z cest se s vámi rádi podělí na přednášce. vstupné dobrovolné

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
18.2.–15.4. (NE–NE) Výstava Merkur (nová budova muzea).
Připravujeme na duben:
18.–23.4. (ST–PO) Cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv na Kyjovsku“. Pro
více informací sledujte www.masaryk.info.
Upozorňujeme návštěvníky na uzavření stálé expozice Vlastivědného muzea
v budově zámečku z důvodu rekonstrukce, avšak akce a výstavy se budou nadále
uskutečňovat v prostorách nové budovy.

29.3.

31.3.

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
9.3.–6.4.
(PÁ–PÁ) Ždánické malování – na výstavu do Radniční galerie Vás co
nejsrdečněji zve město Kyjov. Instalace nabídne sedm autorů, kteří tvoří
v oblasti insitního (naivního) umění a pochází nebo žijí ve Ždánicích.
Insitní tvůrci se vyznačují zejména svébytností vlastního výtvarného
projevu, tj. tím, že výsledné artefakty stojí mimo jakýkoliv sloh. Svými
kresbami se představí Bohdana Škrháková a Anna Horáková, malbami
Jaroslav Chalabala, Ivo Nimrichter, Antonín Svršek a Jan Vincent. Expozici doplní samorosty Františka Viliše. Výstava vznikla za podpory města
Ždánic a starosty města MUDr. Vladimíra Okáče. Vernisáž výstavy se
uskuteční 9.3. (PÁ) v 17:30 h v prostorách galerie.

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

16.2.–17.3. (PÁ–SO) Irena Ráček: Obrazy
23.3–13.4. (PÁ–PÁ) Fotografie Josef Fantura – vernisáž výstavy proběhne 23.3.
(PÁ) v 17:30 h.

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

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

10.3.

21.3.

24.3.

25.3.

Šrumec, z.s.
Mezi mlaty 1120/23, 697 01 Kyjov

tel.: 604 466 342

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 721 525 676
http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 11:00 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem k času
je zaměřené především na malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou hravou pohádkou (střídáme různé způsoby vyprávění i ztvárnění – loutky, které si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo
si společně vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést domů. Přijďte se pobavit i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma. Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze
vstup do Sokolíčku.
Akce:
24.3.
(SO) v 15:30 h Karneval – v Sokolíčku. Čekají na Vás soutěže, diskotéka,
atrakce v Sokolíčku a program s Divadlem Kejkle. Budeme se těšit na
Vaše krásné a zajímavé masky!
vstupné 150 Kč/dítě

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

17.3.

tel.: 518 614 526
tel.: 724 224 958

(ST) v 19:00 h Co možná ještě nevíte o vodě – beseda s hydrogeologem
Mgr. Honzou Bartoněm o vodě nejenom v našich podmínkách, ale například i o jeho zkušenostech ze zahraničních misí, ochraně životního
prostředí, geotechnických a hydrogeologických průzkumech apod.

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské
podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Obrazy aj obrázky malířky
Lenky Jurečkové - celoroční, prodejní výstava obrazů s folklórní tématikou.
Akce:
30.3.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – v rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí, vám svá vína představí jedno z vinařství slovácké podoblasti. Z důvodu limitované kapacity
míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

(PÁ) Koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov. Michal Wróblewski – altsaxofon, Jan Pisklák – kytara, efekty, Vladimír Micenko –
kontrabas, baskytara, Jan Chalupa – bicí. V kapele E Converso, jež vznikla
v roce 2011, spojili síly čtyři talentovaní hudebníci nastupující generace.
Saxofonista Michal Wróblewski formaci charakterizuje jako žánrově otevřenou a nevázaně improvizující. E Converso pracuje s náladou, náhodou
a emocemi tak, že její formálně plastické kompozice mohou zaznít a také
zaznívají každý večer úplně jinak.
vstupné 100 Kč/70 Kč

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

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

▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu bez registrace
v Kyjovském pivovaru pro všechny, kteří chtějí opakovat, pilovat nebo si prostě zatančit.
23.3.
(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru – pravidelná dávka swingu. Chystáme překvapení v podobě živé swingové kapely
(bude upřesněno – sledujte nás). Přijďte si zatančit swing a můžete se
také něco přiučit při krátké výuce v průběhu večera.
			
vstupné zdarma (v případě živé kapely 100 Kč)

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

tel.: 775 120 998
www.zahradkaukulky.cz

Pro skupiny zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat předem.
2.3.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Dudák Premium 12, Pivovar Strakonice
9.3.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Otavský zlatý 12, Pivovar Strakonice
16.3.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Král Šumavy 12, Pivovar Strakonice
23.3.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Lobkowicz Premium 12, Pivovar Vysoký Chlumec
29.3.
(ČT) Zelené pivo
30.3.
(PÁ) Velikonoční Krasličák
Do dubna 2018 probíhá hodnocení piv. Účastníci hodnocení získávají vždy 4. pivo
zdarma a postupují do slosování o hodnotné ceny. Na zdraví!!!

Jazyková škola Kyjov
tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Přijímáme last minute přihlášky do jarního semestru jazykových kurzů: AJ, NJ, RJ,
ŠJ, IJ, FJ s možností přidat se do již otevřených kurzů se slevou!
▶ Dále nabízíme individuální kurzy, přípravu na maturitu z jazyka a na certifikáty
PET, KET, FCE, CAE a GOETHE – ZERTIFIKAT.

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

Aeroklub Kyjov
Lety pro veřejnost – foto lety

lkky@atlas.cz
www.letistekyjov.cz

▶ Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to
buď osobně přímo na letišti, nebo na tel.: 518 612 060, 724 109 329, www.ak-kyjov.cz,
lkky@atlas.cz.

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
sou@soukyjov.cz

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově

Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
(PO)
18:00–19:30 – pokročilí i začátečníci
(ÚT)
10:00–11:30 – senioři (dočasně obsazeno)
(ÚT)
18:00–19:30 – mírně pokročilí
(ST)
18:00–19:30 – začátečníci i mírně pokročilí

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
▶ Každé
▶ Každé
▶ Každé
▶ Každé
▶ Každou
▶ Každou
▶ Každý
▶ Každý
Akce:
11.3.
14.3.
22.3.

(PO) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
(PO) 16:00–19:15 Kroužek kreslení
(ÚT) 9:00–11:00 Kroužek kreslení
(ÚT) 15:00–16:00 Adiktologická poradna
(ST) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
(ST) 16:30–18:00 Trénink paměti
(ČT) 13:00–17:00 SOS psychologická poradna
(PÁ) 8:00–12:00 SOS psychologická poradna

tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

(NE) 14:00–16:00 Setkání sebeobhájců – pro osoby s mentálním postižením.
(ST) 14:00–16:00 Svépomocná skupina domácích pečujících – pro
všechny, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké.
(ČT) 17:30–19:00 Na besedě – setkání se zastupiteli města Kyjova na
aktuální témata. Tentokrát budeme diskutovat o hřištích a ostatních
venkovních volnočasových plochách pro každý věk a možné revitalizaci
městského parku. Vyslechneme si záměr města a budeme mít příležitost
se k tématům vyjádřit. Chcete něco změnit, zlepšit, máte nějaký nápad?
Přijďte na besedu. Občerstvení zajištěno.

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213
www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v březnu:
6.3.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou při šálku kávy a čaje – v jídelně
penzionu
13.3.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – Zdenek Choura – v jídelně penzionu

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu India Pale Ale – světlý speciál 15 %, svrchně kvašená. Prvních 20
zájemců ochutná nové pivo zdarma!
18.3.
(NE) v 15:00 h Zábavný kvíz pro mládež od 10 do 14 let. Přijďte zažít
prima nedělní odpoledne. Možnost dospělého poradce do týmu. Více na
facebooku Kyjovského pivovaru. Moderuje Ondřej Ondříšek.
1.-31.3.
(ČT–SO) Steaky, bifteky a čerstvé bylinky
Připravujeme na duben:
Jehněčí, kůzlečí, králičí speciality

tel.: 518 612 060, 724 109 329
www.ak-kyjov.cz

tel.: 602 306 613

Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

Swing Family z.s.

28.3.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

2.3.

Jančovka z.s.

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

16.3.

tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov-Nětčice

14.3.

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

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

(SO) ve 14:00 h Josefský košt, výstava vín kyjovské oblasti – sál DK
Kyjov. Více informací v sekci Významné akce v Kyjově.

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:30 h MarZ – MarZ je tvorba Markéty Zdeňkové, mladé zpěvačky a kytaristky, jejíž písně nabízí širokou škálu témat od sousedských
starostí s řezníkem přes temné babiččino dědictví až po meditativní
plavbu Ves Mírem. Nepostradatelným protipólem je Markétě v tomto
uskupení Štěpán Janoušek, který rychlostí blesku přepíná mezi jednotlivými svými funkcemi – trombónistou, zpěvákem, cajonistou a vládcem
(decentních) počítačových efektů.
vstupné 100 Kč
(ST) v podvečer Po stopách dávných civilizací – zveme Vás na cestopisnou přednášku s promítáním na téma zaniklých civilizací a to především
v jižní Americe. Bližší informace, hlavně pak čas konaní, bude upřesněn,
protože přednášející, Danuše Ušelová, je opravdu vydatně zcestovalá
a opět někde lítá, tudíž nejsme schopni doladit poslední detaily. Děkujeme
za pochopení, informace budou v Pražírně na baru. vstupné dobrovolné
(SO) ve 20:00 h Řízená degustace pivovaru Mazák – ve spolupráci
s naším nejstálejším (mini)pivovarem, dolnobojanovickým Mazákem,
Vás zveme na řízenou degustaci jejich piv. Hosty nám budou, pokud se
nic nepokazí, oba dva sládci - Miroslav Dobeš a Martin Vaculík. Bližší informace jako počet koštovaných vzorků, od nich odvíjející se výše vstupného apod., se ukáže až v průběhu měsíce podle jejich zásob a vařicích
kapacit. Bližší informace Vás budou čekat na baru v Pražírně, kde Vám
doporučujeme zařídit si i rezervaci.
(NE) ve 20:00 h LiStOVáNí: Nejlepší kniha o Fake News – Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte,
falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawaii. Média, politici, sociální sítě
– ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak
a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake

tel.:775 939 990

4.,11.,18.,25.3. (NE,NE,NE,NE)v 17:00 h Taneční Šrumec – MKS Kyjov. Cyklus čtyř
folkórních tanečních s tanci z různých regionů. Vyučují tanečníci z daných regionů: danaj ze Strážnice, sedlcká z Bílovic, sedlcká z Korytné +
straňanské, kyjovská skočná + slovenská.
vstupné 60 Kč

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.
1.3.–9.4.
(ČT–PO) „Každý může pomáhat“ – výstava fotografií z dobrovolnických akcí na Kyjovsku v roce 2017. Při zahájení výstavy 1.3. (ČT) v 16:30
h proběhne krátká přednáška o dobrovolnictví. Také se dozvíte, jak se
stát dobrovolníkem.

news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén
posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak
je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti
nim můžeme bránit? LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.
vstupné 170 Kč
(ČT) v 19:00 h Řízená degustace vinařství Spielberg – pro velké ohlasy
na sklepmistra Ondřeje Konečného Vás zveme na degustaci archlebovského vinařství s titulem „Vinař roku 2017“! Bližší informace ohledně počtu
vzorků, výše vstupného apod. budou k dostání na baru v Pražírně. Pro
očekávaný zájem o tuto akci doporučujeme sjednat si rezervaci taktéž tam.
(ST) ve 20:30 h Ginger Head – vydatně našlápnuté brněnské jazz-rockové
trio Ginger Head funguje v kombinaci kytara, basa, bicí už od podzimu
2014. Hrají výhradně vlastní tvorbu inspirovanou vytříbeným vkusem jednotlivých členů. Jako instrumentální uskupení ve svých skladbách prolínají
především blues, folk, jazz, funk a rock. V Kyjově Ginger Head vystoupí již
podruhé, byť s obměněným obsazením i repertoárem.
vstupné 80 Kč

tel.: 518 612 880
www.soukyjov.cz

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
info@fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146
www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme akreditované vzdělávací programy pro profesionály v pomáhajících profesích a také programy pro pedagogické pracovníky.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Nácvik relaxačních technik pod
vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Bližší informace
a objednávky: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696.
cena 150 Kč

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

tel.: 777 128 849, 518 323 794

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma.
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma půst
Akce v březnu:
8.3.
(ČT) Workshop – poznámková nástěnka
15.3.
(ČT) Klubový parlament
22.3.
(ČT) v 15:00 h Workshop – kuřátko z vlny

(ST) 10:00–16:00 Jarní prodejní výstava prací žáků s velikonoční tematikou – malý sál KD Kyjov. K zakoupení výrobky z keramiky, textilií,
přírodnin a drobné bytové doplňky.
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