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

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

tel.: 739 600 008
www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov.
11.8.
(NE) v 16:00 h Kde hledat pomoc – tématem nás provede Joel Blowers.

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

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnaziální kapli, (ST,ČT,PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h,
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h večerní mše v gymnaziální kapli.
Srpnové akce:
13.8.
(ÚT) v 16:45 h Fatimský den – ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
16.8.
(PÁ) v 17:00 h Mše svatá v kapli sv. Rocha – na kopci směrem na Vlkoš.
18.8.
(NE) v 7:30 h Mše sv. a v 9:00 h slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Tradiční průvody se sochami Panny Marie
budou vycházet: v 7:30 h od kaple ze Sobůlek, v 7:45 h od kapličky v Nětčicích, v 8:00 h od hospody u Otína v Boršově.
1.9.
(NE) Žehnání aktovek dětí a studentů při všech mších svatých

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

6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Bzenec Přívoz – Váté písky – Rohatec (9,4 km)
v 9:40 h, bus
(ÚT) St. Hutě – Buchlov. kámen – pr. Kyjovky – St. Hutě (10,1 km)
v 6:15 h, bus
(ÚT) Nová Lhota – Filipov – Javorník (8,3 km)
v 8:32 h, vlak
(ÚT) Radějov – Lučina – Travičná – Radějov (7,8 km) v 8:32 h, vlak

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
stredisko@skautkyjov.cz

tel.: 734 640 006
www.skautkyjov.cz

Příměstské tábory:
5.–9.8.
(PO–PÁ) 3. turnus: Kyjov
19.–23.8. (PO–PÁ) 4. turnus: Kyjov

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

Příměstské tábory 2019:
12.–16.8. (PO–PÁ) Přírodovědný – vhodný pro děti 3–13 let.

Luční 2594/3, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
navratil@kyjovskavinoteka.cz

tel.: 518 614 526, 777 537 040
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)

Otevírací doba: (ÚT, PÁ) 8:00–11:45, 13:00–16:30.
od 1.8.
(ČT) Zahájení letošní sezony pálení – zápis a určení pořadí bude uskutečněno 21.7. (NE) 8:00–11:00 přímo v pěstitelské pálenici na Luční
ulici v městské části Nětčice. Očekáváme pěknou úrodu meruněk, tak
neváhejte a navštivte naši pálenici. Osmotická voda na ředění, ultrazvuk,
vysavač majče a další moderní technologie jsou Vám k dispozici.
24.8.
(SO) v 7:00 h Zájezd na Agrokomplex Nitra – přihlášky přijímá kancelář ČZS od 16.7. každé (ÚT,PÁ). Odjezd od sokolovny, parkoviště KD.

ART mlýn Bohuslavice
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267

Areál Bukovanský mlýn
tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Ochutnejte z našeho nového jídelního lístku výbornou domácí kuchyni nebo
se osvěžte čerstvou kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
▶ Prohlídky mlýna denně 10:00–18:00. Každodenní degustace vín v přízemí mlýna,
kopečková zmrzlina, prodej lidových výrobků.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol. – přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny
Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Projížďky na ponících: (ÚT–PÁ) 17:00–18:30 a (SO,NE, st. svátky) 14:00–18:30 –
vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Půjčování krojů pro děti – přijďte si své ratolesti obléct do krojů, budete mít krásnou vzpomínku.
▶ Lukostřelba pro veřejnost (SO,NE) 12:00–18:00.
▶ Večerní promítání na mlýn (ST) po setmění, cca od 21:00 h.
▶ Nový kontaktní výběh s oslíky – hřebeček Ondrášek a klisnička Olinka se na Vás
těší.

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

3.8.

podatelna@bzenec.cz

10.8.
24.8.

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

(SO) ve 13:00 h Turnaj v pétanque – pořádá Orel jednota Hovorany na
travnatém hřišti „B“.
(SO) ve 21:00 h Letní noc se skupinou Generace – pořádá Habřéci, z.s.
v areálu u lesa. Přijďte si zatančit a dobře se pobavit a rozloučit se s prázdninami.

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

31.8.

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

www.obec-kostelec.cz

(SO) v 15:00 h Bramboriáda – ochutnávku bramborových specialit pořádá Spolek Volnočas v Kostelci na hřišti. Program pro děti i dospělé.

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

24.8.

3.8.

(SO) ve 20:00 h Letní noc s dechovou kapelou Stříbrňankou – na Výletišti ve Hlůšku. Připraven je letní bar s občerstvením a bohatou tombolou.

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

24.8.

(PÁ) Putovní výstava „Baráky u Svatobořic: Pohled do dějin 1914–
1950“ – pořádá Masarykova univerzita, obec a KD Svatobořice-Mistřín
v Muzeu internačního tábora Svatobořice. Otevřeno dle otevírací doby
Památníku internačního tábora Svatobořice: červenec – srpen (ST–NE)
14:00–18:00.
Muzeum internačního tábora:
▶ Otevírací doba: červenec – srpen (ST–NE) 14:00–18:00.
▶ Prohlídky skupin (min. 5 osob), celoročně na tel.: 773 913 903. Součástí prohlídky je
i dvacetiminutové video o historii internačního tábora a vyprávění bývalých vězňů.
Možnost zakoupení turistické známky, publikace, samolepky i pohledů. Více na
www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor.
vstupné 30 Kč

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

3.8.

(SO) v 15:00 h Dožínky s otevřenými sklepy – na náměstí a poté v areálu vinných sklepů v ulici Baráky. Srdečně zveme na tradiční vracovské
dožínky s otevřenými sklepy a možností ochutnat vína od zdejších vinařů. Součástí bude také tradiční jarmark rukodělných výrobků, medu,
cukroví aj. Občerstvení nebude chybět.

11.8.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) Mrazivá letní noc s Mrazíkem – pořádá obec Strážovice s kulturní komisí v areálu u školy. V 18:00 h zahájení divadelním představením
Mrazík, ve 20:00 h program pokračuje letní nocí. K tanci i poslechu hraje Markéta Luskačová a Vlastimil Novák. Můžete se těšit na Mrazíkovu
tombolu, dobroty z grilu, půlnoční soutěž v divadelním stylu a tematickou výzdobu.

Vrbasovo muzeum Ždánice

3.8.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) v 11:00 h Šardické sklepy dokořán – otevřeno 18 sklepů místních
vinařů s více jak 200 vzorky vína, po 19:00 h večerní posezení s CM
a diskotékou v restauraci U Alberta v areálu TJ Baník Šardice.

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

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

24.–25.8.
24.8.
25.8.

6.9. (PÁ) 7:00–15:00 FARMÁŘSKÉ TRHY

•

8.9. (NE) v 19:00 h FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

před KD

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO–NE) Tradiční hody s věncem a káčery – oba dny hrají Sobuláci.
(SO) ve 20:00 h Předhodová taneční zábava – v sokolovně.
(NE) dopoledne mše svatá v kostele, pak povolení hodů před OÚ; ve
14:00 h průvod obcí pro stárky, pak program za sokolovnou; ve 20:00 h
hodová taneční zábava v sokolovně.
(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – v sokolovně, hrají Vracovjáci.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KAM V KYJOVĚ
a okolí

Ludwig van Beethoven: „Osudová“

SRPEN 2019

Tomáš Brauner – šéfdirigent FBM
Program:
divadelní sál KD
– Ludwig van Beethoven: Coriolan op. 62 (předehra)
– F. Mendelsson-Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64 (housle: Jakub Junek)
– Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
vstupné již v předprodeji 470 Kč, na místě 490 Kč
• 10.9. (ÚT) v 19:00 h
Koncert dechové hudby.

•

VESELÁ MUZIKA RATÍŠKOVICE divadelní sál KD

www.mestokyjov.cz

před radnicí

•

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

•

17.10. (ČT) v 19:00 h PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
Karel Jaromír Erben: KYTICE

Koncert dechové hudby.

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
3.8.

(SO) v 18:00 h Žalmanův folkový Kyjov – na letním kině. Nejenom tento festival, ale folk vůbec má v Kyjově dlouholetou tradici. Letošní ročník je opět pod záštitou legendárního Pavla Lohonky Žalmana a skladbu
programu si vzal za své již tradičně František Linhárek. Toto dlouholeté pracovní i přátelské spojení dvou předních českých folkových protagonistů slibuje, a také tomu vždy tak bylo, vysokou úroveň a skvělou
skladbu programu. Program: v 18:00 h Old Boys Poutníci; v 18:35 h Erik
Veverka – Llaericc (účastník Folkového kvítku); v 19:10 h Pavlína Jíšová
& Bababand; ve 20:00 h MATADOŘI; ve 20:10 h Malá cimbálová muzika
ZUŠ Kyjov; ve 20:50 h Lenka Slabá 50+ s kapelou; ve 21:40 h Žalman
& spol; ve 23:00 h Nezmaři. Laskavým slovem bude provázet Vojta Polanský.
vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč

15.–18.8.

(ČT–NE) XX. Slovácký rok 2019 – čtyři letní dny nabité programem,
zábavou a energií. Na své si přijdou příznivci autentického folkloru i jeho
scénického pojetí. Nezapomínáme na milovníky vína a dobrého jídla
ani na skvělou zábavu pro vaše děti. „Prožijte SLOVÁCKÝ ROK! Noc
z pátku na neděli“. Celofestivalová vstupenka již v předprodeji! Podrobné
informace o vstupném i o programu na webu: www.slovackyrok.cz.

16.–18.8.

(PÁ) 16:00–20:00, (SO) 8:00–20:00, (NE) 8:00–17:00 8. jihomoravská
krajská a 15. okresní výstava zvířat mladých chovatelů s mezinárodní účastí; závody v králičím hopu; místní výstava králíků, holubů,
drůbeže, exotů a ostatních zvířat – pořádá Český svaz chovatelů Kyjov
a Okresní komise pro práci s mládeží na Palackého ulici (v areálu naproti
Vlastivědného muzea). Více informací na tel.: 604 567 158 (Jiří Rovenský
– předseda) nebo e-mailu: rocschkyjov@centrum.cz.

vstupné již v předprodeji 150 Kč

divadelní sál KD

ČÍM DÁL POPULÁRNĚJŠÍ MODERNÍ TANEC – INTENZIVNÍ ZÁŽITEK A EMOCE.
Intenzivní zážitky čekají na návštěvníky skvělého zpracování pokladu české
literatury – Erbenovy sbírky veršovaných balad KYTICE. Nastudování Kytice
Pražským komorním baletem, souborem s řadou významných ocenění a více než
50-ti letou historií, připravil dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla
v Praze PETR ZUSKA na nově zkomponovanou hudbu ONDŘEJE BROUSKA. Kytice,
která se zájmu divadelníků těší dlouhodobě a téměř magicky přitahuje, nabízí
působivou podívanou známých příběhů. Na toto představení může bez obav
vyrazit kdokoli s chutí po neotřelém kulturním zážitku.
vstupné již v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč

SLOVÁCKÝ ROK

VÝSTAVA ZVÍŘAT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:

•

•

POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00

tel.: 518 612 378

Významné akce v okolí

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

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–15:00 tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově – září 2019 je 12.8. (PO).
Změna programu vyhrazena.

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

Významné akce v Kyjově

vstupné již v předprodeji 150 Kč

14.9. (SO) 15:00–23:00 KRÁLOVSKÉ VINOBRANÍ

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

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

•

Žeravice

31.8.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, st. svátky) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních
a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Dále pak oddělení technické, etnografické, keramické, numismatické, napoleonské, archeologické a přírodovědné. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstavy v muzeu:
do 8.9.
(NE) „Z kuchyňské dílny“ – výstava keramiky a plastik Anny Goldmanové.
do 31.10. (ČT) „Historické hračky s příběhem“ – vraťte se s námi na chvíli do
dětství a zavzpomínejte na hračky, se kterými si děti hrávaly v letech
1950–80.

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

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(NE) Mariánské poutní slavnosti – dopolední program v zámeckém
parku: v 10:00 h vystoupení mažoretek Angels, závod v pomalé jízdě dětí
a mládeže na kolech, elektrokola, koloběžky, tříkolky, skákací hrad;
v 10:45 h poutní mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Ždánicích, mši celebruje emeritní opat Strahovského kláštera v Praze
J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný, O. Praem. Odpolední program v zámeckém parku: v 13:00 h vystoupení mažoretek Angels; v 13:15 h pohádková diskotéka se soutěžemi pro děti; v 15:00 h dětská cimbálová muzika;
v 16:00 h pohádka pro děti v podání členů souboru Chasa ze Ždánic.
(SO,NE) je otevřeno Vrbasovo muzeum a výstavy v zámecké vile. Občerstvení (SO,NE) zajištěno stejně jako stánky s řemeslnými výrobky
a vínem.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

•

Folklorní pódiový program, cimbálová muzika, dechová hudba.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

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

do 30.8.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

Ždánice

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

tel.: 777 574 164

(SO) v 17:00 h XIII. ročník Zarážení hory – ve vlkošských búdách.
Bude opět slavnostně zaražena hora za čtení humorných artikulí, zpěvu
a tance. Připraven bude bufet a vinotéka. Velký stan k dispozici. Večerní
zábava ve 20:00 h.
vstupné dobrovolné

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO) Benefiční fotbalové utkání – na stadionu ve Bzenci. Začátek akce
v 16:30 h, začátek utkání v 18:00 h.

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

Labuty

www.artmlyn.eu

1.7.–31.8. (PO–SO) 100 let Designu nábytku – 14. studentská venkovní výstava
Land Art. Objekty ze slámy ve stylu Bauhaus (MENDELU Brno).
28.7.
(NE) Historické dny, Folklórní festival Mlýnské kolo – ve 14:00 h lidové divadlo Zájezd (krajané z Chorvatska), v 15:00 h pořad Odkaz legendárních folklorních osobností (účinkují: Búřka Čejč, Marýnka Vracov,
sbory z Bukovan, Kostelce a Milotic). Ve 13:00 h Dětská dílna, výstava
a řemeslný stánek chorvatských krajanů.
29.7.–2.8. (PO–PÁ) Příměstský tábor: Tvořivá dílna pro děti
1.9.
(NE) Oslava dávných časů – ve 13:00 h Slaměné objekty (tvořivá dílna
Dr. Jiří Tauber z MENDELU Brno), komentovaná prohlídka Land Artových objektů ve stylu Bauhaus, prohlídka ART mlýna a muzea legend,
mletí obilí, hudba a další.

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

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

M
A

26.–30.8.

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

R

Urbanova 716, Kyjov
www.cbkyjov.webnode.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš

Hovorany

Český zahrádkářský svaz Kyjov

ZD
A

Církev bratrská

HISTOKOLA MĚSTA ŽDÁNIC
10.8.

(SO) Histokola města Ždánic – XVI. ročník setkání milovníků historických kol. Program: v 7:30 h registrace; v 8:45 h vystoupení mažoretek
Dejna (slavnostní zahájení); v 9:15 h soutěžní jízdy dle kategorií (plášťová
kola ženy + dívky, plášťová kola muži + chlapci, vysoká kola a kuriozity);
v 10:30 h vystoupení mažoretek Dejna a Biketrialu Kyjov; v 10:45 h vyhlášení výsledků Jízdy elegance; v 11:00 h jízda zručnosti dětí; 12:15–13:45
oběd; 13:45–15:45 šlapadla, tříkolky a elektrokola k vyzkoušení v parku,
vystoupení mažoretek Dejna, návštěva muzea a výstav ve vile, reprodukovaná hudba; ve 14:00 h pohodová jízda cyklistů do Dražůvek (účastníci
obdrží los); v 15:45 h návrat cyklistů z Pohodové jízdy do parku; v 16:00 h
losování cen cyklistů z Pohodové jízdy; v 16:15 h Melody Gentlemen Lednice a módní přehlídka; v 19:00 h večerní zábava s MiraBand. (SO,NE) je
otevřeno Vrbasovo muzeum a výstavy v zámecké vile. Děti mohou využít

zdarma skákací hrady a malování na obličej. Občerstvení (SO,NE) zajištěno stejně jako stánky s řemeslnými výrobky a vínem.

BZENECKÁ POUŤ
16.–18.8.

16.8.
17.8.

18.8.

(PÁ–NE) Bzenecká pouť – doprovodné akce: Výstava věnovaná životu
a dílu Ctibora Šťastného (v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána); Nech na
hlavě! (ukázky z historie vojenských přileb a přikrývek hlavy v Expozici
města Bzenec).
(PÁ) v 17:00 h TJ Slovan Bzenec – Krumvíř (na stadionu ve Bzenci);
v 19:00 h Bzenecký bigbít (hrají Husý kůže, Atak, No body). Občerstvení,
pivo, pochutiny.
(SO) 13:00–20:00 Vína ze zámků (mezinárodní přehlídka zámeckých vinařství v Zámeckém vinařství Bzenec s.r.o.); v 16:00 h TJ Slovan Bzenec
– Hranice (na stadionu ve Bzenci); v 19:00 h Zatancuj si na zámku (SPT
Bzenčan a CM Oskoruša zahrají na nádvoří zámku ve Bzenci); ve 20:00 h
Taneční zábava se skupinou Generace.
(NE) Bzenecká mariánská pouť v kostele sv. Jana Křtitele – v 7:30 h modlitba růžence, v 8:00 h ranní mše svatá (celebruje P. Waldemar Grieger),
9:00–10:15 příležitost ke svátosti smíření, v 9:15 h řazení procesí u zámku, v 9:30 h průvod procesí se sochami přes náměstí ke kostelu, v 10:00
h modlitba růžence a zpěv scholy, v 10:30 h slavnostní mše sv. (celebruje
P. ThLic. Pavel Stuška). V 16:00 h Divadlo v areálu zámku – premiéru
pohádky zahraje Loutkové divadlo Kašpárek.

Barevné léto s kyjovským íčkem 2019

▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší – sledujte FB infocentra!
				
vstupy na všechny akce zdarma
1.–25.8.
(ČT–NE) „Tóny kovů“ – výstava zvonů vyrobených rodinnou zvonařskou dílnou Dytrychová-Tomášková z Brodku u Přerova. Vernisáž
proběhne 1.8. (ČT) v 17:00 h. Otevřeno: (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO,NE)
9:00–15:00.
12.8.
(PO) v 10:00 h Prohlídka Kyjova s průvodcem – dozvíte se zajímavosti
z historie i současnosti a navštívíte běžně nepřístupné památky.
1.9.
(NE) Jazzové odpoledne – jazzový koncert pod širým nebem pod vedením Víti Začala.

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

3.8.

10.8.
24.8.
27.8.

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

(SO) v 17:00 h Dechová hudba Šohajka – promenádní koncert v rámci
Kyjovského kulturního léta 2019 před radnicí.
vstup volný
(SO) v 17:00 h Erik Veverka – LLAERICC – koncert finalisty celorepublikové soutěže Folkový kvítek 2018 Erika Veverky ze Skoronic v rámci
Kyjovského kulturního léta 2019 před radnicí.
vstup volný
(SO) v 17:00 h Cimbálová muzika Stužka – promenádní koncert v rámci Kyjovského kulturního léta 2019 před radnicí.
vstup volný
(ÚT) v 17:00 h Návrat z Kyjova – koncert oblíbené kyjovské folkové kapely v rámci Kyjovského kulturního léta 2019 před radnicí. vstup volný

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

www.kino-kyjov.cz

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
Kino Panorama:
1.8.
(ČT) v 17:30 h Uzly a pomeranče ČR...........................……………120 Kč
1.,2.,9.8. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw USA/titulky.130 Kč
2.8.
(PÁ) v 17:00 h Spider-man: Daleko od domova USA... …………110 Kč
3.8.
(SO) v 17:30 h Tajný život mazlíčků 2 USA *2D.........110 Kč/RV 396 Kč
3.8.
(SO) ve 20:00 h Annabelle 3 USA/titulky.......................................... 120 Kč
4.8.
(NE) v 17:30 h Srážka s láskou USA/titulky..................................... 130 Kč
7.8.
(ST) v 17:30 h Podfukářky USA/titulky............................................. 100 Kč

7.8.
(ST) ve 20:00 h Letní hokej ČR........................................................... 100 Kč
8.,10.,21.8. (ČT,SO,ST) v 17:30 h Toy story 4: Příběh hraček USA *2D
..............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
8.8.
(ČT) ve 20:00 h Dětská hra USA/titulky........................................... 120 Kč
9.,11.8.
(PÁ,NE) v 17:30 h Toy story 4: Příběh hraček USA *3D
..............................................................................................140 Kč/RV 504 Kč
10.8.
(SO) ve 20:00 h Kořist USA/titulky.................................................... 110 Kč
11.8.
(NE) ve 20:00 h Late Night USA/titulky............................................ 120 Kč
21.,22.,29.8.(ST,ČT) ve 20:00 h Tenkrát v Hollywoodu USA/titulky................. 120 Kč
22.8.
(ČT) v 17:30 h Tajný život mazlíčků 2 USA *3D.........120 Kč/RV 468 Kč
23.8.
(PÁ) v 17:30 h Tlapková patrola USA...........................120 Kč/RV 432 Kč
24.8.
(SO) v 17:30 h Noční můry z temnot USA/titulky.......................... 120 Kč
25.8.
(NE) v 16:00 h Avangers: Endgame / exkluzivní verze Avengers:
Endgame Bring Back USA/titulky..................................................... 110 Kč
28.8.
(ST) v 17:30 h Hodinářův učeň ČR.................................................... 120 Kč
28.8.
(ST) ve 20:00 h Anna Francie/titulky................................................. 120 Kč
29.8.
(ČT) v 17:30 h Angry Birds ve filmu 2 USA *2D.........120 Kč/RV 432 Kč
30.8.
(PÁ) v 17:30 h Angry Birds ve filmu 2 USA *3D.........140 Kč/RV 504 Kč
31.8.
(SO) v 17:30 h Přes prsty ČR............................................................... 130 Kč
Letní kino:
4.8.
(NE) ve 21:00 h Teroristka ČR.............................................................. 80 Kč
23.8.
(PÁ) ve 20:30 h After: Polibek USA..................................................... 80 Kč
24.8.
(SO) ve 20:30 h Čertí brko ČR.............................................................. 80 Kč
25.8.
(NE) ve 20:30 h Ženy v běhu ČR........................................................... 80 Kč
30.8.
(PÁ) ve 20:30 h LOVEní ČR.................................................................. 80 Kč
31.8.
(SO) ve 20:30 h Kouzelný park USA/Španělsko................................. 80 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10 %) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do
15let + 1 dospělý.

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

5.8.

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

(PO) v 9:00 h Půjčování knih uživatelům CSS – v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov.
Připravujeme na podzim:
10.9.
(ÚT) v 8:30 h Zahájení IV. kurzu trénování paměti – zájemci volejte
518 614 358 nebo pište sluzby@knihovna-kyjov.cz.
kurzovné 100 Kč
2.10.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – v přednáškovém sále.
Téma výuky: Potraviny a spotřebitel. Přednášky se zabývají bezpečností,
kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu. Podmínky studia:
a) přihlásit se do 27.10. (NE) u paní Martiny Hradilové, případně na tel.:
518 614 359 nebo detske@knihovna-kyjov.cz, b) uhradit studijní poplatek 300 Kč/semestr, c) účast na společných přednáškách, d) min. jednou
úspěšně samostatně vypracovat test. Na první 2 výuky tj. do 27.10. (NE)
je možnost se přijít podívat nezávazně bez poplatku. Výuka je pouze pro
občany se starobním nebo invalidním důchodem.
6.10.
(NE) v 17:00 h LiStOVáNí – v přednáškovém sále. Cyklus scénických
čtení. Mé dětství v socialismu. U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89
desítky známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně
plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili.
Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu,
nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich
vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili
až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
Účinkují: Jiří Ressler a Věra Hollá, uspořádal: Ján Simkanič. Délka představení cca 55 min. Akce se uskuteční při příležitosti oslav 30. výročí od
sametové revoluce.
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
8.10.
(ÚT) v 15:00 h Zahájení IV. kurzu kresby – ještě jsou volná místa. Zájemci volejte 603 447 852 nebo pište reditelka@knihovna-kyjov.cz.
					
kurzovné 100 Kč

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

▶ Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
15.8.–10.11.(ČT–NE) Josef Klvaňa – výstava k 100. výročí úmrtí Josefa Klvani. Vernisáž výstavy 15.8. (ČT) v 16:30 h.
15.–18.8. (ČT–NE) Výstava „Plakáty ze Slováckých roků“ – v budově zámečku.
Vernisáž výstavy proběhne 15.8. (ČT) v 16:30 h, potrvá do 18.8. (NE) do
17:00 h. Budova zámečku (mimo tuto výstavu) pro návštěvníky stále
uzavřena!

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
do 11.8.
(NE) „Jízda králů – hrdost, úcta, tradice“ – výstava velkoformátových
fotografií Dalibora Gregora. Ing. Dalibor Gregor patří mezi přední profesionální fotografy koní. Je autorem více než 55 úspěšných knih s touto
tematikou a jeho knihy obdivují čtenáři v mnoha zemích Evropy a také
v zámoří. Mimo jiné je autorem fotografií v knížce „Kyjov město tradic
a folkloru“, kterou město Kyjov vydalo v roce 2017. V posledních letech
jste se mohli setkat s jeho fotografiemi na výstavách: Black and White, Lipicáni – moje láska, Lipicán – kůň králů a král koní, Krása francouzských
koní z Camargue, šarm z Provence, Parforsní hony, Krása anglického plnokrevníka v Napajedlích, Ušlechtilost koní, Pozor, vyletí kůň! Milovníci
zvířat znají jeho práci rovněž z desítek kalendářů a stovek pohlednic se
zvířaty. V roce 2009 založil mezinárodní projekt „Koně dětem“, který přispívá k utváření pozitivního vztahu mládeže ke zvířatům. Během posledních let podnikl řadu cest za koňmi po celé Evropě. Mezi nejznámější patří: Camargue Horse Photo Tour 2005, Czech Lipizzan Expedition 2007,
Friesian Horse Photo Tour 2008/2009 a 2010/2012, Andalusia Horses
Photo Tour 2012/2014, II. Czech Lipizzan Expedition 2017, The Kladruber Horses Photo Tour 2018. Jeho osobní krédo zní: „Ušlechtilost a krása
koní nás vedou k tomu, abychom začali přemýšlet sami nad sebou“.
15.–30.8. (ČT–PÁ) Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Vašíčka – v příbězích historie českého malířství na počátku druhé poloviny 20. století
vystupovalo jen nemnoho výtvarných ateliérů. Patřili k nim někteří z členů tzv. „válečných skupin“ a jejich generačních druhů, kteří nepodlehli
nátlakům stranického dogmatismu. K nim se přiřazovalo i několik autorů narozených kolem roku 1920. Nezastupitelné místo zaujal mezi nimi
i Vladimír Vašíček. Pouze jemu bylo dopřáno, aby své dílo v neoslabené
kreativitě dovedl do závěru dvacátého věku, stal se klasikem i nestorem
moderního českého malířství poválečné éry a reprezentantem moravského regionu a současně umělcem, který svoji tvorbu dovedl k celoevropským souvislostem. Vašíčkova abstraktní malba je dílo obsáhlé, obsahově
i formálně souvislé, složité ve více významnosti a multidimenzionální
vrstevnatosti. Možno ji jednoznačně pociťovat, ale nikoliv interpretovat.
V historii se uplatňuje dílo Vladimíra Vašíčka úměrně tomu, kolik se
zrodilo výtvarných umělců jeho typu. Nikdy jich nebylo mnoho, ale něvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

21.9.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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

jací byli a budou vždy, nebo skoro vždy. Nikdo není na světě sám; v krátkých časových úsecích snad, ale v delších ne. A v tom je záruka dějinné
spravedlnosti. Už proto tvorba Vladimíra Vašíčka nepotřebovala žádného obhájce a nepotřebuje ani v dnešní době. Vernisáž výstavy proběhne
15.8. (ČT) v 17:30 h.

25.8.

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

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

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

tel.: 518 307 722
www.lidova-jizba.cz

▶ Stávající Lidovou jizbu s vinotékou jsme nově rozšířili o Vinný bar. U nás najdete
prodejní galerii Lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, širokou nabídku čepovaného i lahvovaného vína. Vybraná vína i sekty nabízíme
„po skleničce“.
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
1.–31.8.
(ČT–SO) 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových vín a 2 sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve formě
sektu Pinot noir (Proquin).
19.–25.8. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánská specialita vyrobená
z červeného vína podle tradiční receptury ve vinotéce Kyjov na Palackého ulici.
Připravujeme na září:
23.–29.9. (PO–NE) Ochutnávka burčáku od vinaře z Kyjova – ve vinotéce Kyjov
na Palackého ulici.

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

▶ Na čepu v srpnu: Kateřina – žitná 10%, Kyjovský prémiový ležák 12%, Letní –
American Blonde Ale 11%, Vilík – medový ležák 12%.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na srpen: Grilování masa i ovoce a letní smoothies.
▶ Připravujeme na září: Steaky, bifteky a čerstvé bylinky.

tel.:518 612 119
www.restauracenovysvet.cz

3.,16.,17.,31.8.(SO,PÁ) ve 20:00 h Oldies disko s grilovačkou

Opona, o. s.
Kollárova 284, 697 01 Kyjov

29.7.

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

educante@seznam.cz

Klub Nětčice
Kostelecká 2650/2a, 697 01 Kyjov

17.8.

www.jazzklubkyjov.cz/klub-netcice

(SO) v 19:00 h Slovácký Rock – na zahrádce Klubu Nětčice vystoupí:
Narajama, Helemese, TheCoffees, 1flfsoap, after dj Neusanf. Speciality:
výběr točených piv od pivovarů Mazák, Syrovar, Dubňák a Slovácký pivovar; vybrané grilované uzené speciality od místního řezníka; domácí
béleše s povidly a mákem.			
vstupné 150 Kč

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
25.9.

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

(ST) 9:00–17:00 3. ročník Veletrhu středních škol Kyjovského Slovácka – v prostorách MKS a přilehlém venkovním prostranství. Těšit se
můžete na praktickou přehlídku čtyřicítky učebních a studijních oborů
z Kyjovska. Jednotlivé činnosti si budete moci vyzkoušet. Připraveny jsou
i workshopy se zaměřením na volbu povolání a vědecká show. Více na
www.kyjovske-slovacko.com.

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

Zahradní restaurace Nový svět
Tyršova 167, 697 01 Kyjov
restaurace.ns@seznam.cz

tel.: 776 760 784

▶ Kyjovský šufánek – nová komunitní kuchyně vzniká v komunitním centru KoCKy provozovaném spolkem Educante. Hlavní myšlenkou projektu, který podpořila
Nadace Via v rámci programu Živá komunita, je zachování a předávání tradičních
krajových receptů. Educante hledá dobrovolníky na montáž kuchyně, malování
a úklid, které by měly proběhnout v první polovině srpna. Vítáme také vyřazené
kuchyňské nádobí, příp. funkční spotřebiče. Nabídněte, přidejte se!

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

Kyjovský pivovar

www.zazitkyjovjinak.cz

Educante z.s.
Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov

Penzion & Vinný bar Régio

zazitkyjovjinak@email.cz

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

opona@zkyjova.cz

(PO) ve 20:30 h Don Juan aneb Strašlivé hodování – pražský soubor
Geisslers Hofcomoedianten zahraje v Klubu Nětčice, za příznivého
počasí venku. Do Kyjova zavítá skvělý pražský soubor Geisslers Hofcomoedianten, aby vás v rámci svého kočovného turné osvěžil folklorní
hrou „Don Juan aneb Strašlivé hodování“. Co se stane, když „donjuanství“ dorazí i do zapadlé vesnice někde ve východních Čechách, kde se
sjíždějí bývalé kamarádky na svatbu jedné z nich? Dámská jízda po letech má svoje kouzlo i svoje úskalí. Donjuanovská stolní loutková hra
s lidovými zpěvy, tanci, zvyklostmi a rčeními pro mladé, staré, citlivé
i otrlé, slyšící i neslyšící, ale hlavně pro ženy! Inscenace vychází z vůbec
prvního dochovaného rukopisu východočeské loutkové hry z roku 1770
s názvem „Strassliwi hodowani nebo Don Jean, mordirz sweho pana bratra Dona Carlose v 3 dílích“.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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. Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
Fakultativní programy pro klienty denního stacionáře:
1.8.
(ČT) v 10:00 h Výstava Jízdy králů – v Radniční galerii města Kyjova.
6.8.
(ÚT) v 9:00 h Hipocentrum – v Moravanech u Kyjova.
14.8.
(ST) v 9:00 h Bukovanský mlýn
27.8.
(ÚT) v 9:00 h Turnaj ve hře KUBB – před budovou SPC Fénix.

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

tel.: 777 128 849

Otevírací doba o prázdninách: denně 10:00–14:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 7–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení
problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen, bijáku
a besed.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského nebo na stadioně
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Jděte do celého světa
1.8.
(ČT) v 10:00 h Zdobení oblečení
15.8.
(ČT) v 10:00 h Pouť Žarošice
29.8.
(ČT) v 10:00 h Táborák

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“.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
Srpnové akce:
17.–18.8. (SO–NE) 9:00–21:00 Slovácký dětský koutek – pro děti bude během
Slováckého roku připraveno mnoho atrakcí, pro všechny klidové zázemí,
možnost zakoupení si občerstvení a mnoho dalšího. vstupné dobrovolné
31.8.
(SO) v 15:30 h tradiční „Sportovní odpoledne“ pro děti i rodiče – na
hřišti u sila v Kyjově–Nětčicích bude připraveno mnoho soutěží o ceny
a také spousta atrakcí. Během odpoledne bude zajištěno občerstvení.
Na závěr odpoledne se uskuteční, jako každý rok, fotbalové utkání dětí
a hned po skončení fotbalové utkání ŽENATÍ x SVOBODNÍ. Přijďte
společně s dětmi prožít příjemné odpoledne při sportu a zábavě a zábavnou formou se rozloučit s prázdninami. Více na webu CPR nebo na
plakátech.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu.
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Srpnová akce:
26.8.
(PO) v 9:30 h Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením – na hřišti ZŠ Dr. Joklíka.

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

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

▶ Léto je ve své polovině a Vy už se teď můžete hlásit na skupinové i individuální
jazykové kurzy ve školním roce 2019/2020. Nabízíme Vám tyto jazyky: angličtina,
němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Připravíme Vás i na maturitu
a jiné jazykové zkoušky.

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

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

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

