6.–10.8.

(PO–PÁ) English camp – příměstský English camp pro děti 7–15 let
zaměřený na konverzaci s rodilými mluvčími z Kanady. Hry, sport,
umění, výlet. 750 Kč.
Výlet do města X – vlakem, celodenní výlet pro rodiny i jednotlivce. Kapacita
omezena, na akce je nutná přihláška předem. Více na tel., příp. e-mailu.

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

18.8.

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

mirostas@seznam.cz

7.8.
(ÚT) Těšanka – U Andělíčka – Žarošice (8,9 km)
v 8:56 h, bus
14.8.
(ÚT) Vřesovice – Koryčanská kaple – Vřesovice (7,9 km)
					
v 8:53 h, bus
21.8.
(ÚT) Pohádka máje (Podkomorský les), (max. 9,8 km)
						
v 7:28 h, vlak
28.8.
(ÚT) Osvětimany – Lesní bar – Vřesovice (min. 4,5 km)
						
v 8:53 h, bus

Bzenec

tel.: 602 969 267

podatelna@bzenec.cz

(ČT–NE) Otisky – intenzivní workshop svobodného a vědomého
tance s Raducou.
17.–19.8. (PÁ–NE) Pružné tělo, pružná mysl – jóga pevných forem ve spojení s tanečním projevem, víkendový workshop s učitelem jógy Jaynandou a průvodkyní svobodným tancem Raducou.
21.–26.8. (ÚT–NE) Yoga and mindfulness retreat with Asaf Hacmon – letní pobytový retreat s kombinací fyzického i mentálního odpočinku
s holandským lektorem jógy Asafem Hacmon.

Areál Bukovanský mlýn

Ježov

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE)
11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni nebo se osvěžte čerstvou
kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
Aktivní léto na mlýně:
▶ Projížďky na ponících: ve všední dny (mimo PO) 16:30–18:30. SO, NE
a o svátcích 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna – denně 10:00–18:00. Každodenní degustace vín v přízemí
mlýna, nabídka čerstvých pecáků a patentů.
▶ Půjčování krojů nejen pro děti – přijďte své ratolesti nebo sebe obléct do
krojů, budete mít krásnou vzpomínku.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. Přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny
Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
Nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

3.–5.8.

3.–26.8.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

Zapsaný spolek pro osobní rozvoj
v Haluzicích

www.artmlyn.eu

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

Milotice

26.8.

Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci. Otevřeno:
(SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě.
16.7.–31.8. (PO–PÁ) Výstava slaměných objektů
6.–10.8. (PO–ST) Tvořivé dílny pro děti
11.8.
(SO) Oslava dávných časů – bleší trh, tvořivé dílny – mletí obilí, slaměné objekty, vázání uzlů. Divadlo – jak se dřív dralo peří. Příroda
bez obalu. Hosté z české menšiny z Chorvatska. Hudba a tanec.
12.8.
(NE) Festival Mlýnské kolo – interaktivní folklorní festival. Výstava – Češi v Chorvatsku. Dětská dílna, bohatý program, zahraniční
hosté.

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

(SO) ve 21:00 h Zábava s kapelou Generace – areál u lesa otevřen ve
20:00 h. U vstupu panák zdarma. Pořádají Habřéci, z.s. Lovčice.

Haluzice 128, 683 33 Mouchnice
rezervace@haluzice.cz

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

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

24.–25.8. (PÁ–SO) Zvěřinové hody – jídla budou vydávána (PÁ) 11:00–20:00,
(SO) 11:00–do vyprodání. K tanci a poslechu v (SO) zahraje skupina
Kumpáni Rock. Pořádá Myslivecké sdružení Vlast Ježov.

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

18.8.

www.obec-kostelec.cz

(SO) v 16:00 h Dožínky

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

Labuty
Labuty 30, 696 48 Ježov
obec.labuty@email.cz

4.8.

4.8.

tel: 603 402 487
www.haluzice.cz

2.–5.8.

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

(SO) ve 20:00 h Letní noc – na Výletišti ve Hlůšku – k 650. výročí první písemné zmínky o obci. K tanci a poslechu hraje dechová
hudba Stříbrňanka. Připraven bude Letní bar s občerstvením, bohatá tombola.

kultura@milotice.cz

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

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) Myslivecké odpoledne – na myslivně – ukázka dravců, trofejí,
zbraní, střelba ze vzduchovky, lanovka, soutěže o ceny, jízda na koni,
táborák. Občerstvení a myslivecké speciality zajištěny, večerní zábava. Pořádá MS Hubert.

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

18.8.

tel.: 777 574 164

(SO) v 17:00 h XII. ročník Zarážení hory – vlkošské búdy – opět
bude slavnostně zaražena hora za čtení humorných artikulí, zpěvu
a tance. Připraven bude bufet a vinotéka. Velký stan opět k dispozici.
Ve 20:00 h večerní zábava, k poslechu a tanci zahraje Dolinečka.

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

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

10.–13.8. (PÁ–PO) Kinematograf bratří Čadíků – letní promítání kinematografu bratří Čadíků, které se uskuteční ve čtyřech srpnových večerech na náměstí ve Vracově. Vstupné je dobrovolné. Celkem můžete
zhlédnout čtyři filmy.
24.8.
(PÁ) Vystoupení ženského sborečku Koňadra – sklepní ulička Baráky – společně s ženským sborečkem vystoupí i FS Kunovjan a CM
Friška.
25.8.
(SO) v 15:00 h Dožínky s otevřenými sklepy – na náměstí a poté
v areálu vinných sklepů v ulici Baráky – tradiční vracovské dožínky
s otevřenými sklepy a možností ochutnat vína od zdejších vinařů.
Součástí bude tradiční jarmark rukodělných výrobků, medu, bylinek aj. Občerstvení nebude chybět.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

25.–26.8. (SO–NE) Tradiční hody s věncem a káčery.
25.8.
(SO) ve 20:00 h Předhodová taneční zábava v sokolovně.
26.8.
(NE) dopoledne mše svatá v kostele, povolení hodů před OÚ. Ve
14:00 h průvod obcí pro stárky, program za sokolovnou. Ve 20:00 h
taneční hodová zábava v sokolovně. Hrají Sobuláci.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(PÁ–NE) 33. ročník Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka – více v sekci Významné akce v okolí
(PÁ–NE) Výstava obrazů Antonína Michálka – galerie Penzionu
u zámku – výstava otevřena o víkendech 14:00–17:00. Vernisáž výstavy se uskuteční 10.8. (PÁ) v 17:00 h.
(NE) ve 12:00 h Hradozámecké léto na zámku v Miloticích – zámek Milotice – prohlídka zámku s hercem Zdeňkem Junákem ve
13:15 h a v 15:00 h.

10.–12.8. (PÁ–NE) Bzenecká pouť 2018 – více v sekci Významné akce v okolí

ART mlýn Bohuslavice
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

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

(SO) v 17:00 h Bukovanské krojované dožínky s průvodem – průvod z dědiny na pole, pro hospodáře a na malé hřiště, kde bude bohatý program. Hraje CM Stužka, vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Bukovany,
děti ze ZŠ a MŠ Sobůlky, děti z Folklorního souboru Ždánice, Motovidlo Kyjov. Občerstvení zajištěno. Pořádá Mužský a Ženský sbor
Bukovany.

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

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

11.8.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Žeravice

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

11.8.

(vstup volný)

•

•

Vrbasovo muzeum Ždánice
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: červen–srpen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE,
svátek) 10:00–16:00.
Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika, etnografie,
archeologie, přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
11.7.–31.8. (ST–PÁ) Jan Znoj – obrazy
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
4.7.–15.9. (PÁ–SO) Alena Šindarová-Nimrichterová – fotoobrazy; Ivo Nimrichter – keramika a obrazy; Ivo Nimrichter ml. – keramika

ROZLOUČENÍ S KOUPALIŠTĚM

So 1. 9.

Zakončení plavecké sezony ve stylu retro.
Bohatý program ve vodě i na souši, soutěže a hry pro děti

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) XV. ročník Histokola města Ždánic – setkání milovníků historických kol s jízdou elegance na historických kolech a v dobových
kostýmech, dětskou jízdou zručnosti a pohodovou jízdou cyklistů
do okolních obcí.
12.8.
(NE) Mariánské poutní slavnosti města Ždánic – dopoledne mše
svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie, odpoledne program v zámeckém parku s divadelním představením pro děti i dospělé.
25.8.
(SO) v 16:00 h Zarážení hory – Setkávání generací – u zámeckého sklepa – ukázka starých zvyků našich předků při zarážení hory
s cimbálovou muzikou a folklorními soubory ze Ždánic a okolí.
Připravujeme:
2.9.
(NE) 10:00–17:00 110 let od zahájení provozu na trati Ždánka
– z doprovodných akcí: výstava modelů vláčků v sále KD Násedlovice, výstava a promítání k historii vlakové dopravy na trati Ždánka, stánek s upomínkovými předměty, dětská dílnička. Jízdy plně
funkčním modelem parního vlaku Sičovy drobné železnice. Pořádá
Mikroregion Ždánicko.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

•

•

Pá 7. 9.

FARMÁŘSKÉ TRHY

•

•
•

Út 11.9.

MŮJ
předsálí divadelního sálu DK

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

Dechová hudba STŘÍBRŇANKA

Út 2. 10. Dechová hudba

SKOROŇÁCI

19:00 divadelní sál

19:00 divadelní sál

Út 9. 10.

JANÁČKOVO KVARTETO

Čt 11.10.

MARTA TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ

19:00 divadelní sál

Marta Töpferová se po mnoha letech v USA vrátila do rodné země, aby založila
projekt, který by čerpal z jejich hudebních a kulturních kořenů. Podařilo se jí
vytvořit sbírku autorských písní, které jsou inspirovány převážně moravským
folklórem, komorní hudbou, ovšem vnímavý posluchač také zaznamená jemné
vlivy vztahu k hudbě latinské Ameriky, Španělska a jejího života v New Yorku.
Skupinu tvoří výteční spoluhráči, a to kytarista David Dorůžka, cimbalista
Marcel Comendant, houslita Stanislav Palúch a kontrabasista Tomáš Liška.
19:00 divadelní sál
POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378
Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, dále řešení
dotazů, informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep
plakátů.
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
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

SRPEN 2018

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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - září 2018 je 13.8. (PO)
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

07.00 – 15:00

Antonín Dvořák – Slovanské tance
Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa
Leoš Janáček – Lašské tance
19:00 divadelní sál
•

a okolí

14:00 koupaliště Kyjov

9. – 30. 9. ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV
Výstava ke vzniku republiky
NE 9. 9.

KAM V KYJOVĚ

www.mestokyjov.cz

M
A

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

Lovčice

R

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

▶ Lukostřelba pro veřejnost (SO,NE) 12:00–18:00
▶ Večerní promítání na mlýn (středa po setmění, cca od 21:00 h)
▶ Lidoví výrobci – předvádění řemesel (NE ve 13:00 h)
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.

ZD
A

Apoštolská církev Kyjov

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

Významné akce v Kyjově

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
(SO) v 18:00 h Žalmanův folkový Kyjov – letní kino – 22. ročník
tradičního festivalu.
Program: 18:00 h Old Boys Poutníci; 18:35 h Adéla Jonášová; 19:10 h
Přístav 20 let; 19:50 h CM Danaj a její Malá taneční skupina; 20:35 h
Zdravice zasloužilých matadorů; 20:50 h Spirituál Kvintet; 22:00 h
Žalman & spol; 23:20 h Petr Bende.
			
vstupné do 3.8. 340 Kč/4.8. 390 Kč
XXII. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
10.–12.8. (PÁ–NE) XXII. Kyjovské letní slavnosti
PÁTEK 10.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
17:30–19:00
Skupina Návrat z Kyjova
19:30–22:00
Event Jazz Trio
22:30–23:45
Ukulele troublemakers
SOBOTA 11.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
9:00–17:00		
Lidový jarmark – ukázky lidových řemesel, předvádění
		
výroby, dobové kolotoče, rytířský dobový tábor, kuchyně
		
a zbrojnice
9:00–17:00		
Komerční jarmark – prodej zboží všeho druhu
9:00–10:45		
Country Bumpkins z Kyjova
10:50–11:20
Fechtování (středověká ukázka)
11:30–12:45
Fčeličky ze Strážnice
13:00–13:15
Šermířská besídka (středověká ukázka)
13:15–14:45
Red socks orchestra
14:45–15:15
Vystoupení „Výročí povýšení Kyjova na město královské“
15:30–21:00
Retro večírek aneb 35 let hitu „Holky z naší školky“ (Standa
Hložek s kapelou Showband)
21:15–21:30
Fire show Umbra
22:00–23:30
Kapela Circus Problem
Doprovodný program:
14:00–23:00 12. ročník Galerie rulandských vín v ČR – pořádá Cech kyjovských
vinařů ve sportovní hale Klvaňova gymnázia (vchod z ul. Komenského). Soutěž nejlepších vín burgundských odrůd vyrobených profesionálními výrobci. Možnost ochutnat přibližně 350 – 400 vzorků skvělých a výjimečných vín. Mnohé mají medaile z těch nejprestižnějších
výstav z ČR, ale i z celého světa. Od 16:00 h k poslechu hraje CM.
NEDĚLE 12.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
9:00–17:00 		
Lidový jarmark (náměstí) – ukázky lidových řemesel,
		
předvádění výroby
9:00–17:00 		
Komerční jarmark (náměstí) – prodej zboží všeho druhu
9:00–9:20		
Kyjovánek – dětský folklorní soubor
9:30–9:50		
Vyslúžilci – folklorní soubor
10:00–10:25
Tetky z Kyjova – ženský pěvecký sbor
4.8.

10:35–10:50
Tragačnice – ženský pěvecký sbor
11:00–11:10
Přípravka Slováckého souboru Kyjov
11:15–11:30
Taneční složka Slováckého souboru
13:00–14:30
Stužka – k poslechu hraje CM
Dožínkové veselí vyvrcholí po průvodu programem před radnicí v podání
Slováckého souboru Kyjov. Do 22:00 h bude hrát DH Žadovjáci.
Doprovodný program:
9:30
Mariánská pouť – poutní průvod vyjde z Boršova a z Nětčic
10:30
Slavnostní poutní mše – v kostele Nanebevzetí Panny Marie
14:00
Krojovaný dožínkový průvod vyjde od hospody U Jančů pro hospodáře a stárky a poté se vydá na náměstí.
▶ Po oba dny budou pouťové atrakce před kinem Panorama.
DOPROVODNÉ VÝSTAVY
▶ (PÁ) 8:00–12:00, 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00 Ľubomír Miča – Obrazy
2014–2017 v Radniční galerii, kde výstava probíhá 10.8.–9.9. (PÁ–NE). Výstava
bude zahájena vernisáží (PÁ) v 17:00 h.
▶ (PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30 Malé radosti pro každý
den – nová budova Vlastivědného muzea. Výstava Hany Krškové – obrázky
malované na hedvábí; Michaely Krškové – autorský šperk; Vladimíry Kubíčkové
– knižní vazba. Výstava probíhá 16.7.–31.8. (PO–PÁ)
▶ Ten druhý život – Galerie Čajovna – výstava fotografií z vojenských misí AČR
– otevřeno dle otevírací doby Čajovny.
▶ (SO) 8:00–20:00 a (NE) 8:00–17:00 „4. Oblastní a 14. Okresní výstava zvířat
mladých chovatelů s mezinárodní účastí a Místní výstava králíků, holubů
a drůbeže“ Pořádá Český svaz chovatelů Kyjov a Okresní komise pro práci
s mládeží – na Palackého ulici v areálu naproti Vlastivědného muzea.
Expozice kyjovských včelařů, myslivců, prezentace kalifornských žížal. Možnost
projížděk dětí na ponících. (SO) ve 14:00 h a (NE) v 9:30 h ukázka králičího
hopu. 12.8. (NE) ve 15:30 h vystoupí mažoretky a poté proběhne slavnostní
předávání cen. Více informací: tel.: 604 567 158 (Jiří Rovenský), e-mail:
rocschkyjov@centrum.cz.
▶ Otevírací doby se týkají pouze KLS 10.–12. 8. (SO–NE).

Barevné léto s kyjovským íčkem 2018

• výstava • beseda • prohlídky • folklor
▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech, na www.mestokyjov.cz nebo na Facebooku: Informační centrum města
Kyjova.				
vstupy na všechny akce zdarma
PROHLÍDKY KYJOVA S PRŮVODCEM
21.8.
(ÚT) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, dozvíte se zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období
funkcionalismu.
Start prohlídek: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Informace
a rezervace na tel.: 518 323 484, info@mukyjov.cz.
vstupné zdarma
POHÁDKOVÉ KRAJINKY ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN
2.–4.8.
(ČT–SO) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – prodejní
výstava sukulentů

Významné akce v okolí
33. NÁRODOPISNÝ FESTIVAL KYJOVSKÉHO DOLŇÁCKA
MILOTICE 2018
3.–5.8.
(PÁ–NE) 33. Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice
2018
PÁTEK 3.8. (amfiteátr, Šidleny)
18:30
Tož, vitajte u nás (slavnostní zahájení festivalu)
Hrajte ně, husličky! (hudební pořad dětských zpěváčků a muzik)
20:00
Gdyž farář napíše muzikantskú biblu aneb 150 let od úmrtí Fr. Sušila (jak vznikal a čím je dnes národopisný klenot Moravské národní
písně)

21:00
Bývalo, ale už néni (dávno zapomenuté zvyky a obyčeje)
22:20
Daj ně, milá, rozmarýnu (erotika v lidové písni)
DOPROVODNÝ PROGRAM
23:00
Zahraj ně, hudečku! (taneční zábavy u cimbálové muziky) – Šidleny
SOBOTA 4.8. (amfiteátr, Šidleny)
17:00
Tajemství babiččiny truhličky (pořad dětských souborů a muzik)
18:30
Czech & Then Some (pozdrav zahraničních hostů)
19:00
Historie v písni - Pod Veronú, pod tým kopcem (vzpomínka písní,
slovem i tancem)
19:50
Klenotnice (folklorní klenoty regionu)
21:10
Prostá krása (deset kapitol o hodnotách lidové kultury, o smyslu obřadu koledování, o velikonočních svátcích, o významu daru a také
o milování, o jízdě králů a času života)
22:50
Nokturno (noční hudební rozjímání u ohně)
DOPROVODNÝ PROGRAM
10:00
Špunty ven! (otevřené sklepy) – Šidleny
14:00
Výstava obrazů Antonína Michálka – galerie Penzionu u zámku
14:00
Olinpijáda (soutěžní disciplíny v lidovém stylu) – Šidleny
14:00
Škola tance – Šidleny
14:00
Dílničky pro děti (řemeslné dílničky nejen pro dětičky) – Šidleny
23:00
Miločanka (taneční zábava s DH) – Šidleny
23:00
Zahraj ně, hudečku, eště raz! (taneční zábava s CM) – Šidleny
NEDĚLE 5.8. (státní zámek)
14:00
Hrajeme si, zpíváme a tančíme (pořad dětských souborů a muzik)
15:00
V Brně na Štymberku a Proč bychom veselí nebyli (pořad mužských
a ženských sborů)
16:30
Amálie Kristová (medailonek osobnosti)
17:30
Řeka čaruje (závěrečný pořad hostů festivalu: Folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové, Cimbálová muzika Ohnica, Dětský folklorní
soubor Omladinka)
DOPROVODNÝ PROGRAM
10:00
Ranní kázání (mše svatá) – kostel Všech svatých
13:30
S vůní perníku (výstava historie perníkářského řemesla v Českých
zemích) – zámecká oranžerie
13:30
Šatky a obojky (výstava krojových součástí) – zámecká oranžerie
14:00
Tradiční řemesla na zámku (výstava doplněná o dětské dílničky
a ukázky řemesel) – konírna SZ
14:00
Dílničky pro děti (řemeslné dílničky nejen pro dětičky) – zámecká
zahrada
14:00
Jarmark řemesel a produktů (tradiční řemesla a produkty) – zámecká zahrada
14:00
Výstava obrazů Antonína Michálka – galerie Penzionu u zámku
BZENECKÁ POUŤ
10.–12.8. (PÁ–NE) Bzenecká pouť – po celou dobu poutě bude v centru města pořádán prodejní jarmark s mnoha stánky s občerstvením. Budete moci vyzkoušet zajímavé pouťové atrakce.
10.–12.8. (PÁ–NE) „Bzenec v letech 1918 – 2018“ – výstava věnovaná městu
Bzenec a jeho proměnám u příležitosti 100. výročí vzniku Československa – kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána
10.–12.8. (PÁ–NE) Ochutnávka vín firmy Bisenc spojená s jídlem – ve sklepě
na Horním náměstí
10.–12.8. (PÁ–NE) Vinařství Luboš Poláček – ochutnávka vín ročníku 2017
10.–12.8. (PÁ–NE) Zámecké vinařství Bzenec – prohlídky zámeckých sklepů.
Doporučujeme rezervaci na tel. 518 384 123
10.–12.8. (PÁ–NE) 5. ročník akce Vína ze zámku na zámku – mezinárodní přehlídka zámeckých vinařství. Na 100 vín z 9 zemí vinařského světa.
V (SO) 13:00 – 20:00 dvě živé kapely – zámecký park (za budovou
zámku)

10.8.
11.8.
12.8.
12.8.

(PÁ) ve 20:00 h Taneční zábava se skupinou Husý Kůže. Jako hosté
vystoupí skupiny Back to the Roots a Pokusy – zámecký park
(SO) v 18:00 h CM Oskoruša, koncert Hradišťan a Vlasta Redl, taneční zábava se skupinou Artemis – zámecký park
(NE) v 7:30 h Bzenecká Mariánská pouť
(NE) v 16:00 h Loutkové divadlo Kašpárek – pro děti, premiéra loutkového představení – v divadélku na zámku

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

18.8.

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

(SO) v 18:00 h Bigbity rock – před radnicí – koncert mladé kyjovské
rockové kapely. 				
vstup volný
19.8.
(NE) v 18:00 h Návrat z Kyjova – před radnicí – koncert oblíbené
kyjovské folkové kapely. 			
vstup volný
23.8.
(ČT) ve 20:00 h Koncert kapely Slza – letní kino – Slza o sobě dala
poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy veřejnosti představila debutový
singl Lhůta záruční, který se záhy stal hitem a zařadil se mezi nejúspěšnější videa na YouTube. V roce 2015 Petr Lexa a Lukáš Bundil
přispěli do českého éteru dalšími dvěma hity a klipy Celibát a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), které se všechny dostaly do TOP
5, a posbírali několik hudebních cen. Důležitý milník přišel s jejich
debutovým albem Katarze (listopad 2015), které záhy po vydání
získalo vzácné ocenění multiplatinová deska. Následovala ocenění
Český Slavík v kategorii Objev roku a Hvězda internetu. Na koncertu zazní i nové singly Holomráz, Na srdci a další skladby z nového
alba Holomráz, které vyšlo 3. listopadu 2017.
				
vstupné do 22.8. 390 Kč/23.8. 420 Kč
25.8.
(SO) v 18:00 h Erik Veverka – před radnicí – koncert finalisty republikové soutěže Folkový kvítek 2018.
vstup volný
31.8.
(PÁ) v 19:00 h Galakoncert k 60. narozeninám Miroslava Procházky – letní kino – účinkují: Kumpánovi muzikanti, Mistříňanka,
Dambořanka. Jako hosté koncertu přijdou pogratulovat sourozenci Baťkovi a Franta Uher. Uvádí Monika Brindzáková. Předprodej
v DK Kyjov, IC Kyjov nebo na tel.: 776 779 270.
			
vstupné v předprodeji 200 Kč/na místě 250 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

1.8.
1.8.
2.,5.,16.8.
2.8.

(ST) v 17:30 h První očista USA titulky....................................110 Kč
(ST) ve 20:00 h Úsměvy smutných mužů ČR .........................120 Kč
(ČT,NE,ČT) v 17:30 h Úžasňákovi 2 USA *2D .. 130 Kč/RV 468 Kč
(ČT) ve 20:00 h Mission: Impossible – Fallout USA titulky *2D
.........................................................................................................130 Kč
3.,8.,19.8. (PÁ,ST,NE) v 17:30 h Úžasňákovi 2 USA *3D ..... 150 Kč/RV 540 Kč
4.8.
(SO) v 17:30 h Mission: Impossible – Fallout USA titulky *3D ......
.........................................................................................................150 Kč
5.8.
(NE) ve 21:00 h Tátova volha ČR *LK ........................................80 Kč
8.8.
(ST) ve 20:00 h První očista USA titulky .................................110 Kč
9.8.
(ČT) v 17:30 h Mission: Impossible – Fallout USA titulky *2D
........................................................................................................130 Kč
9.8.
(ČT) ve 20:00 h Chata na prodej ČR ........................................120 Kč
15.8.
(ST) v 17:30 h Chata na prodej ČR ...........................................120 Kč
15.8.
(ST) ve 20:00 h Temné síly USA titulky ...................................120 Kč
16.8.
(ČT) ve 20:00 h Hotel Artemis VB titulky ...............................110 Kč

17.8.
17.8.
18.8.
18.8.
19.8.
22.8.
22.8.
23.8.

(PÁ) v 17:00 h Equalizer 2 USA titulky.....................................120 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Největší showman USA titulky *LK ...............80 Kč
(SO) v 17:30 h Temné síly USA titulky .....................................120 Kč
(SO) ve 20:30 h Můj život cuketky CH *LK...............................80 Kč
(NE) ve 20:30 h Věčně tvá nevěrná ČR *LK ..............................80 Kč
(ST) v 17:00 h Equalizer 2 USA titulky.....................................120 Kč
(ST) ve 20:00 h Žalman aneb Naslouchám tichu země ČR ..100 Kč
(ČT) v 17:30 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA
.................................................................................... 100 Kč/RV 360 Kč
23.8.
(ČT) ve 20:00 h Equalizer 2 USA titulky..................................120 Kč
24.8.
(PÁ) ve 20:30 h Čertoviny ČR *LK .............................................80 Kč
24.,26.8. (PÁ,NE) v 17:30 h Meg: Monstrum z hlubin USA titulky *2D
.........................................................................................................110 Kč
25.8.
(SO) v 17:30 h Meg: Monstrum z hlubin USA titulky *3D ...130 Kč
25.8.
(SO) ve 20:30 h Láska bez bariér FRA titulky ...........................80 Kč
26.8.
(NE) ve 20:30 h Rudá volavka USA titulky ...............................80 Kč
29.,30.,31.8. (ST,ČT,PÁ) v 17:30 h Kryštůfek Robin USA titulky ..............110 Kč
29.,30.8. (ST,ČT) ve 20:00 h Jan Palach ČR .............................................110 Kč
31.8.
(PÁ) ve 20:00 h Důvěrný nepřítel ČR ......................................120 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino
| RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let
+ 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro
seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože
nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí
přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou
cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci
v 16:00 h nebo 16:30 h.

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
16.7.–31.8. (PO–PÁ) Malé radosti pro každý den – nová budova muzea – výstava Hany Krškové – obrázky malované na hedvábí; Michaely Krškové – autorský šperk; Vladimíry Kubíčkové – knižní vazba.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!

Radniční galerie

továny: aerobic, atletika, basketbal, biketrial, florbal, fitness, fotbal,
hokejbal, karate, letečtí modeláři, mažoretky, moderní gymnastika,
latinskoamerické tance, tenis a další. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova a pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA.

Cech kyjovských vinařů
Komenského 548/21, 697 01 Kyjov

11.8.

info@cechkyjovskychvinaru.cz

(SO) 12. ročník Galerie rulandských vín v České republice – více
v sekci Významné akce

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

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.
Nabídka vybraných vín vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Možnost posezení u vínka. Nabízíme skvělé sýry i regionální výrobky studené kuchyně. Celoroční prodejní výstava malířky Lenky Jurečkové.
24.8.
(PÁ) v 19:00 h Degustace vín pro veřejnost – Sekt, Champagne,
Cremant, Cava, Prosecco, Frizzante. Sommelier firmy justWINE,
nám poodhalí tajemství těchto ušlechtilých nápojů. Z důvodu limitované kapacity míst, doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.
1.–31.8. (ST–PÁ) Každodenní ochutnávka minimálně osmi šarží vín slováckých vinařů. Ochutnávku si můžete doplnit výtečnými sýry, škvarkovou pomazánkou, kachními i husími játry v sádle a dalšími specialitami.
1.5.–30.9. (ÚT–NE) Přes celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským
pivovarem nabízíme chlazené čepované pivo. K ochutnání Kyjovský ležák 12% nebo Kyjovský polotmavý Jantar 12,5%. Druh čepovaného piva měníme dle momentální nabídky Kyjovského pivovaru.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

info@lidova-jizba.cz
www.vinotekakyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
10.8.–9.9. (PÁ–NE) Ľubomír Miča – Obrazy 2014-2017 – město Kyjov Vás
zve do prostor Radniční galerie, kde bude poprvé v Kyjově prezentovat své zajímavé obrazy slovenský umělec Ľubomír Miča. Výstava
bude zahájena vernisáží, která se uskuteční 10.8. (PÁ) v 17:00 h.

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 plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tematikou.
13.–19.8. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé. Jde o gurmánskou specialitu
vyrobenou z červeného vína podle tradiční receptury.
Připravujeme:
24.–30.9. (PO–NE) Ochutnávka burčáku z hroznů sbíraných v okolí Kyjova.

Sportovní kluby z Kyjova

Kyjovský pivovar

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

www.facebook.com – Kyjovský dětský sportovní koktejl

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

Připravujeme:
7.9.
(PÁ) 8:30–14:30 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2018 – v areálu
Městského stadionu v Kyjově – největší prezentace kyjovských sportovních organizací v jednom dnu a na jednom místě. Vhodné pro
věkové kategorie dětí a mládeže a jejich rodiče s možností vyzkoušet
si jednotlivé sporty a blíže se seznámit s činností jednotlivých kyjovských sportovních organizací a DDM Kyjov. Na akci budou prezen-

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

3.8.

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

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: Vilík – medový světlý ležák 12% (spodně kvašený). Prvních
20 zájemců ochutná nové pivo zdarma. Pivovarské kulinářské speciality po celý den: grilování masa i ovoce a letní smoothies.
Připravujeme na září:
Pokrmy z hub a brambor jaké jste ještě nejedli.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

tel.: 518 610 180, 774 664 698
www.kyjovske-slovacko.com

Připravujeme:
26.9.
(ST) 9:00–17:00 Veletrh středních škol kyjovského Slovácka – můžete se těšit na praktickou ukázku oborů, žáci si budou moci jednotlivé činnosti vyzkoušet, kariérové poradenství zdarma a připravena
je i vědecká show v podání Úžasného divadla fyziky.

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

19.8.

tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–17:00 Výstava „Ždánka – 110 let“ – modelové kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku. vstupné dobrovolné

Klub Nětčice
Kostelecká 2650/2a, 697 01 Kyjov

24.8.

info@sound44.com

www.sound44.com

(PÁ) ve 21:00 h Koncert kapely Midi Lidi – Klub Nětčice – koncert
kapely, jež se stala díky spojení líbivých beatů, vtipu a hravé češtiny
stálicí festivalové scény. Jejich hudba zní v několika filmech, mj. Protektor Marka Najbrta. Předskokany jim budou dělat kyjovští Mužiq,
v DJ setu se představí dva ze členů Midi Lidi Tomino & Myslivec.

Slovácký Veteran Car Club Uherské Hradiště
blazkovi.ma@seznam.cz

18.8.

tel.: 605 473 746

www.vccuh.cz

(SO) v 11:30 h XIX. ročník jízdy Veteráni moravským Slováckem
– na náměstí v Kyjově – výstava auto a moto veteránů. Předpokládaná účast cca 120 vozidel.

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

tel.: 776 859 903, 725 313 089
www.sokolicek.cz

Přes hlavní prázdniny bude otevřen každý den 9:30–19:00.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov
www.kmk.wbs.cz

cprkyjov@ado.cz
tel.: 728 759 816 (R. Šváb)

Během prázdnin je KMK uzavřen. Je však možné, po telefonické domluvě,
prostory otevřít.

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.
27.8.
(PO) v 9:00 h Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – hřiště ZŠ Dr. Joklíka.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

