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Významné akce v Kyjově
XX. KyjovsKé letní slavnosti

12.–14.8. (PÁ–NE) XX. Kyjovské letní slavnosti
PÁteK 12.8. – Masarykovo náměstí, vstup volný
v prostorech u radnice:
16:00 Návrat z Kyjova – odpolední koncert kyjovské kapely
19:00 Generační setkání aneb rodiče zpívají s  dětmi – večerní koncert nejen kyjovských  

hudebníků a jejich dětí, zahraje také bluegrassová kapela Šufa
21:30 Ohňová show
22:00 So Fine – koncert rock&popového bandu s repertoárem toho nejlepšího z angloame-

rické hudby od 60. let až po současnost, od rocku až po country (Beatles, U2, R.E.M., 
Sting, Dire Straits, Johnny Cash a mnoho dalších)

v prostoru „kapka“:
20:00 CM Stužka – k tanci a poslechu
soBota 13.8.
Masarykovo náměstí, vstup volný:
9:00–17:00 Lidový jarmark (náměstí) – ukázky lidových řemesel, předvádění výroby, zvěřinec 

domácích zvířat
9:00–17:00 Komerční jarmark (náměstí a přilehlé ulice) – prodej zboží všeho druhu
v prostorech náměstí:
10:30 Malá zahajovací „Ceremonie“
11:00 Dopolední pohádka pro malé a nejmenší
11:30 Středověká kapela
12:00 Kdo z nás – Šermířské představení rytířů
12:30 Dlouhá válka třicetiletá
13:00 Sokolníci
13:30 Kejklíři a komedianti
14:00 Historický průvod a slavnostní ceremonie na počest výročí města
14:30 Historická muzika a písničky dob minulých
15:00 Manové z Kroměříže
15:30 Renesance… aneb… landsknechti ve městě
16:00 Výcvik dravců
16:30 Historická muzika a písničky dob minulých
17:00 Komedianti… aneb na káře do Kyjova
17:30 Šermíři a duelanti
18:00 Historická muzika a písničky dob minulých
18:30 Žoldnéři… výcvik mušketýrů a pikenýrů
19:30 Koncert kapely Ukulele Troublemakers
21:00 Koncert Duo Adamis
Za Domem kultury:
10:30–18:00 Soutěžní stanoviště pro malé i  velké (střelba z  historické kuše, střelba z  luku,  

žoldnéřský výcvik, věnečky, házení podkov)
v prostoru „kapka“:
20:00 CM Kyjovsko – k tanci a poslechu
Doprovodný program:
14:00–23:00 10. ročník Galerie rulandských vín v ČR – pořádá Cech kyjovských vinařů ve spor-

tovní hale Klvaňova gymnázia (vchod z ul. Komenského). Soutěžní přehlídka těch 
nejlepších Rulandských bílých, šedých, modrých a Chardonnay nejen z ČR, ale i ze 
zahraničí. Akce je pořádána v rámci Kyjovských letních slavností (folklorní vystou-
pení, jarmark, atd.) a 890. výročí založení města Kyjova. Od 17:00 h k poslechu hraje 
CM.

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU

http://www.mestokyjov.cz

                                                   MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV 
                  PŘIPRAVUJE

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
neděle 28. srpna 2016 od 15.00 h

před radnicí v Kyjově
zábavné odpoledne pro děti k ukončení letních prázdnin

SERIÁL DECHOVÝCH 
HUDEB 2016

13. září 2016   -   KAMENÍKOVI MUZIKANTI
11. října 2016  -   MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE

8. listopadu 2016   -   MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
13. prosince 2016   -   STŘÍBRŇANKA

Bratislavské hudobné divadlo

MANDARÍNKOVÁ IZBA
hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský 

a Bibiana Ondrejková

středa 12. 10. 2016 v 19.00 h
Kyjov – divadelní sál Domu kultury

Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, 
krátkých jednoaktovkách s překvapením, někdy přímo s detektivním koncem….

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE
talkshow dvou oblíbených osobností českého šoubyznysu

čvrtek 20. října 2016 v 19.00 h
Kyjov – divadelní sál Domu kultury

Po dobu letních prázdnin bude předprodej vstupenek zajištěn pouze  
v Informačním centru Kyjov, Svatoborská ulice.
NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY: www.dum-kultury-kyjov.cz
VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)  
 tel.: 518 323 484, 518 697 409, www.ticketportal.cz

Říjen
▶ Kurz „Péče a závěr života“ – pro laické i profesionální pečující. Lidská důstojnost, metody v jedná-
ní s pacientem, zásady jednání s rodinou a jeho okolím, praktický nácvik komunikace. Termín kurzu
bude upřesněn začátkem září.
listopad
3.11. (ČT) 9:00–16:30 akreditovaný kurz „sexualita a vztahy lidí s postižením 1“ – podve-

dením Petra Eisnera. Pro pracovníky v soc. službách, domácí pečující i ostatní zájemce. 
Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také jejich úzké 
spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranice-
mi. Nutné přihlášení do 20.10. (ČT).            cena 850 Kč (pro členy Educante z.s. 750 Kč)

▶ Přihlášky zasílejte e-mailem, písemně, nebo nás kontaktujte telefonicky.

apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov tel.: 511 116 974, 739 584 095 
b.cupal@tiscali.cz www.ackyjov.webnode.cz

12.–14.8. (PÁ–NE) Minitábor – pod stanem v přírodě
27.8. (SO) výlet do Znojma – pro jednotlivce i rodiny s dětmi
Připravujeme:
17.9. (SO) stezka bosou nohou – Valtice. Po asi 5km cestě přes vinohrady na CZ/Rak. 

pomezí je umístěno asi 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosi po 
kůře, šiškách, písku, kamenech. Pro jednotlivce i rodiny. 

▶ Na tyto akce je nutná přihláška nejpozději týden před akcí. Přihláška: email: b.cupal@tiscali.cz,
mob.: 739 584 095.

svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov tel.: 518 389 453, 731 115 213
ovstp.hodonin@seznam.cz www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (st) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (st) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení ve škole dr. joklíka – dle harmonogramu.
▶ cvičení v bazénu v nemocnici – dle přihlášek

sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146 
info@fenix-centrum.cz  www.fenix-centrum.cz
▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Každé (Po), (Út) a (st) 8:00–13:00 nabízíme lidem s  alzheimerovou nemocí možnost 
docházky do denního stacionáře. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Pro občany z ORP 
Kyjov zajištěna doprava. Bližší informace: Ing. Růžičková, tel.: 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Každý (Čt) 8:00–13:00 nabízíme pravidelná skupinová setkání lidem s jiným psychiatrickým
onemocněním, nebo individuální dle domluvy. Našim cílem je posílit zdravou stránku osobnosti
a  nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života. Bližší informace: Mgr. Galanová,
tel.: 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz.
▶ Klub přátel duševně nemocných – Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně 
finančně podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele
denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda
– odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut
a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶ Dietologická poradna – Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční
specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).
akce na srpen:
13.8. (SO) v 13:00 h Dveře dokořán – Nabízíme prostory a zázemí v rámci oslav Výročí 

královského města Kyjova. Dětský koutek, možnost nakojit a přebalit miminka, hry 
a  tvořivé dílny pro děti, malé občerstvení. Součástí akce bude představení činnosti 
centra, výstava historických vozidel a také možnost vyzkoušet si trenažér stáří.

agentura pro občany
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov tel.: 518 324 557, 739 084 422 
agentura.rpp@seznam.cz www.oskrok.cz

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost: (ÚT) 8:00–11:00, 12:00–15:30
  (ČT) 8:00–11:00, 12:00–17:30
  (ČT) 15:00–17:00 právní konzultace na objednání 
   na agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422
služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociál-
ního rozvoje.

▶ Dny pro veřejnost: (ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30 agentura@oskrok.cz,   
    tel.: 518 324 557, 739 084 422

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov tel.: 776 161 649                              dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila tel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková 
katka.kotaskova@centrum.cz cprkyjov@ado.czwww.kmk.wbs.cz

otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně
zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
Z teCHniCKÝCH DŮvoDŮ stÁle ZavŘeno! otvíráme 6.9. (Út). na všechny maminky,
ale i tatínky a především děti se velice těšíme.
Při příznivém a teplém počasí je možné, po telefonické domluvě předem, využívat zahradu Centra
pro rodinu Kyjov, a to každý den v dopoledních hodinách.

aRt mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov tel.: 602 969 267, 723 734 938 
artmlyn.bohuslavice@gmail.com www.artmlyn.eu
▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
otevřeno: 13:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme
o rezervaci.
▶ výstavy: Lenka Jurečková, Ana Gonzales (obrazy), Vlastik Basovník (kresby) a Blanka Kempná
(keramika).
▶ Novinka: Kniha legendy zapomenutého mlýna – Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha
s CD, MP3. K dostání v Informačním centru Kyjov.
1.–5.8. (PO–PÁ) Dětská tvořivá dílna

archlebov
Archlebov 2, 696 33 Archlebov tel.: 518 633 522 
ou.archlebov@razdva.cz www.obecarchlebov.cz

12.–14.8. (PÁ–NE) tradiční archlebské krojované hody – K  tanci a poslechu hraje DH  
Skoroňáci.

12.8. (PÁ) v 17:00 h Stavění máje na Luži
13.8. (SO) 20:00–4:00 Hodová zábava na Luži 
14.8. (NE) 17:00–24:00 Hodová zábava na Luži

areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany tel.: 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz www.bukovansky-mlyn.cz

Zážitkový areál Bukovanský mlýn*** Vás v červenci a srpnu zve na návštěvu! Dobré jídlo, pivo, víno
a skvělá zábava pro celou rodinu po celý den!
▶ Mlynářská restaurace – regionální dobroty, široká nabídka vín, plzeňské pivo, Kofola (denně
od 11:00 h)
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – zmrzlina, gril, Mlynářská dvanáctka – nefiltrovaný
ležák vařený pro mlýn (denně od 10:00 h)
▶ otevřená Rotunda – prohlídky vinotéky se sklepením a degustace moravských vín s možností
nákupu (víkendy od 13:00 h)
▶ Rozhledna – prodejní výstava užitkové keramiky, expozice, vyhlídková terasa (denně od 10:00 h)
▶ lidoví výrobci – předvádění řemesel (NE od 13:00 h)
▶ Minigolf pro celou rodinu – 18 drah v krásném prostředí
▶ lukostřelba pro děti i dospělé – terče papírové i 3D (víkendy od 13:00 h, ST od 10:00 h)
▶ Mlynářský masážní chodníček – potěší Vaše chodidla
▶ Poníci a koníci – projížďky pro malé i větší děti (víkendy od 14:00 h, PO–PÁ od 17:00 h)
▶ výběhy s ovcemi a kozičkami – kontaktní výběh s možností krmení
▶ večerní promítání na mlýn (ÚT a PÁ po setmění, cca od 21:00 h)
▶ Upomínkové předměty a dárky

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec tel.: 518 306 411 
informator@bzenec.cz podatelna@bzenec.cz                                                 www.bzenec.cz

12.–14.8. (PÁ–NE) Bzenecká pouť – zámecký areál Bzenec, více v sekci Významné akce v okolí.
Připravujeme:
16.–17.9. (PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní

loutkové divadlo Kašpárek
areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec tel.: 723 015 372 (Josef Ženata) 
pepazenata@seznam.cz (principál) kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)      www.kasparek.webzdarma.cz

14.8. (NE) v 16:00 h luciferova nevěsta – při příležitosti Bzenecké poutě premiéru pohádky 
sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku.     vstupné dobrovolné

ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov tel., fax: 518 626 221 
objezov@tiscali.cz www.jezov.cz

26.–27.8. (PÁ–SO) Zvěřinové speciality – na Oboře v Ježově. MS Vlast Ježov srdečně zve všech-
ny příznivce dobrého jídla.

26.8. (PÁ) 11:00–20:00 Výdej jídla
27.8. (SO) v 11:00 h Výdej jídla do vyprodání zásob, večer k tanci i poslechu zahraje VSP 

band.

labuty
Labuty 30, 696 48 Ježov tel.: 515 902 062 
obec.labuty@email.cz www.labuty.cz

6.8. (SO) ve 20:00 h letní noc s DH stříbrňanka – na výletišti ve Hlůšku. Připraven je 
letní bar s občerstvením, uzené cigáro, bohatá tombola, grilované selátko.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice tel.: 724 760 296 
informace@milotice.cz kultura@milotice.cz                                              www.milotice.cz

5.–7.8. (PÁ–NE) 32. národopisný festival kyjovského Dolňácka 2016 – více v  sekci Vý-
znamné akce v okolí

26.8. (PÁ) v 17:00 h seniordance – hospodářské nádvoří Státního zámku Milotice (mokrá 
varianta tělocvična ZŠ Milotice)

28.8. (NE) ve 20:00  h Dovolená olinkluzif – Divadlo Hrozen Hroznová Lhota, park ‚ 
SZ Milotice

nenkovice
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice tel.: 518 622 621 
nenkovice@nenkovice.cz www.nenkovice.cz

12.–14.8. (PÁ–NE) Krojované hody
12.8. (PÁ) v 17:00 h Zdobení a stavění máje; ve 20:00 h Diskotéka
13.8. (SO) ve 14:00 h Průvod obcí, povolování hodů starostou; ve 20:00 h Hodová zábava
14.8. (NE) v 11:00 h Hodová mše; v 16:30 h Fotbalový zápas; v 18:00 h Akrob. vystoupení, 

v 19:00 h Diskotéka pro děti, dospělé

Přátelé achtele z.s.vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš tel.: 777 574 164, 606 231 642 
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz, varbo@centrum.cz www.vlkos.cz

20.8. (SO) v 17:00 h X. ročník Zarážání hory – Dnes již tradiční krojovaná akce k ukonče-
ní prací ve vinicích, zvolení hotařů, pobavení se s Dolinečkou a vystoupení souboru 
Matýsek. Bude vinotéka, bufet a grilování, vše ve vlkošských búdách, za každého po-
časí pod velikým stanem.

strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice tel.: 518 622 128 
obec@strazovice.cz www.strazovice.cz

6.8. (SO) v 19:00 h letní noc „Havaj párty“ – areál u školy, hraje Vermona.
27.8. (SO) ve 14:00 h sešlost lidu na Babím lomu – Rozloučení s prázdninami, pořádá 

Mikroregion BABÍ LOM.

Městský kulturní klub vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov tel.: 518 628 296 
kd@mestovracov.cz www.mestovracov.cz

27.8. (SO) vracovské kulturní léto – Nenechte si ujít již tradiční akci, která se uskuteční, 
v sobotu odpoledne v areálu vinných sklepů Baráky. Těšit se můžete na bohatý kultur-
ní program, malý jarmark, atrakce a dílny pro děti, občerstvení všeho druhu a spoustu 
dobrého vína. Více informací na www.kultura.mestovracov.cz.

Klub zdraví vracov (institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov www.zdraviarodina.cz

nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (so) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností,
v nichž získáte návod na rozvinutí duchovního, společenského i psychického potenciálu člověka.
Upřesnění místa na tel.: 732 267 771.                    vstup volný
seminář otazníky života
Každé (Po–PÁ) v  19:00  h v  období 18.7.–5.8. Přednášejí mladí lidé o otázkách, které si každý 
klademe. Přednášky se konají souběžně v  Uh. Hradišti, Brodu a Luhačovicích. (Centrum Efata, 
Žerotínova 269 Uh. Hradiště). Více na www.dotknisenebe.cz.
Kurz Zdraví a prevence s MUDr. jochenem Hawlitschekem, MPH, Ba
14.–28.8. (NE–NE) Drietoma  85, okr. Trenčín. Náplň: Přírodní terapie, masáže, vodoléčby,  

bylinky, zdravá výživa a  vaření, prevence nemocí, bible a  proroctví, komunikace 
a mezilidské vztahy, výstavy a kluby zdraví, primární prevence na školách. Více na  
www.lightkurz.cz. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771.

Rekondiční pobyt new start luhačovice
25.9.–2.10. (NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, 

masáže, výuka zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvi-
čení, přednášky o  prevenci nemocí a  kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí.  
Objedn. na tel.: 732 267 771; e-mail: info@ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz (o well-
ness penzionu na: www.senioriluhacovice.cz)                                     cena 6 300 Kč

Dny zdraví
18.7.–4.8. (PO–ČT) Ve vybrané dny 11:00–17:00 na náměstích v Uh. Hradišti, Brodu a Luhačo-

vicích. Přesné termíny jsou na www.dotknisenebe.cz. Návštěvníci obdrží bezplatné 
měření tlaku, tuku, kondice srdce, kosterní svaloviny, BMI, test životního stylu a zdra-
votní poradenství. Součástí je i relaxační masáž šíje. Každý se může těšit na malý dá-
rek. Info na tel.: 773 188 818, 606 645 544.

výstava Bible včera, dnes a zítra
11.7.–5.8. (PO–PÁ) 8:00–18:00 Kde: Atrium, Masarykovo nám. 157/8. Návštěvníci budou mít 

možnost prohlédnout si více jak 500 exponátů v desítkách jazyků. Kromě dvou nej-
starších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k vidění Žalmy z roku 1540, různé Bible, 
kancionály, zpěvníky, biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní 
materiály a komentáře. Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do zajímavé biblic-
ké soutěže o hodnotné ceny nebo si výhodně zakoupit Bibli či jiné studijní materiály. 
K dispozici bude nabídka „Biblického kurzu“ (info kantor748@seznam.cz).

jak vyhrát život
1.–5.8. (PO–PÁ) v 19:00 h se na Mariánském nám. 61 v Uh. Brodě Kornelius novak podělí 

s posluchači o příběhy své bouřlivé minulosti barového vyhazovače a vicemistra v kul-
turistice. V dalších tématech se bude věnovat zejména otázkám víry v každodenním 
životě, poznání pravého původu a smyslu existence člověka a tomu, jak plně rozvinout 
duchovní, společenský, psychický i fyzický potenciál člověka.

Muzeum v Podchřibí vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670    www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz 

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.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice tel.: 518 633 615 
muzdanice@politavi.cz www.muzdanice.cz

13.8. (SO) Xiii. Histokola Města Ždánice – pořádá Město Ždánice v zámeckém parku 
ve Ždánicích. Více v sekci Významné akce v okolí.

14.8. (NE) 1. Pouť Města Ždánice – pořádá Město Ždánice. V 11:00 h Slavnostní mše 
svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Ždánicích. Mše se koná k obnovení poutě 
Města Ždánice. Ve 12:00 h Občerstvení v zámeckém parku; v 13:00 h Pouťové atrakce 
v zámeckém parku; v 15:00 h Sněhurka a sedm trpaslíků – pohádka v zámeckém par-
ku v podání členů folklorního souboru Chasa ze Ždánic.

27.8. (SO) Zarážení hory – pořádá Město Ždánice a Chasa ze Ždánic v prostorách zámec-
kého parku ve Ždánicích. Členové národopisných sborů a souborů ze Ždánic vystoupí 
s pásmem starých zvyků a obyčejů. Představí se folklorní soubor, CM z Moravských 
Knínic a CM Hojsa. Občerstvení zajištěno.

vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice tel.: 725 920 846 
muzeum@muzdanice.cz www.muzdanice.cz
▶ otevírací doba: květen, červen, září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00-16:00; 
červenec, srpen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00–16:30.
stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, po-
hyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo originál věž-
ních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
výstavy v muzeu:
8.7.–11.9. (PÁ–NE) „obrázky pro radost“ – Bohdany Škrhákové
14.9.–30.10. (ST–NE) Kuchyně našich babiček a prababiček – tematická výstava
výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu): 
25.7.-25.9. (PO–NE) Přehlídka současné tvorby účastníků iii. ročníku letní dílny Ždánické-

ho plenéru – vernisáž 24.7. (NE) v 18:00 h

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice tel.: 518 626 022 
podatelna@obeczeravice.cz www.obeczeravice.cz

27.–28.8. (SO–NE) tradiční hody s věncem a káčery – Hrají Sobuláci. Pořadatel: ČZS a žeravská chasa
27.8. (SO) ve 20:00 h Předhodová taneční zábava – v sokolovně
28.8. (NE) v 10:00 h Mše svatá v kostele, pak povolování hodů před OÚ; ve 14:00 h Průvod 

obcí pro stárky, pak program za sokolovnou; ve 20:00 h Krojovaná taneční zábava v so-
kolovně
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18:00 Žalmanův folkový Kyjov – 20. ročník (letní kino) Žalman & spol. Program: v 18:00 h 
Přístav; v 18:40 h Pavlína Jíšová a přátelé; v 19:15 h Vítězové Folkového Kvítku 2016; 
v 19:50 h Matadoři; ve 20:10 h Petr Bende & Band; ve 21:00 h Wabi Daněk; ve 21:45 h 
Hradišťan & Jiří Pavlica; ve 22:45 h Žalman & spol; ve 23:55 h Roman Horký a Kame-
lot. Laskavým slovem budou provázet Václav Souček a Pepa Štross. 

                           vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
neDĚle 14.8.
Masarykovo náměstí, vstup volný:
9:00–17:00 Lidový jarmark (náměstí) – ukázky lidových řemesel, předvádění výroby
9:00–17:00 Komerční jarmark (náměstí a přilehlé ulice) – prodej zboží všeho druhu
v prostorách u radnice:
V tem Kyjově, krajním domě – komponovaný folklorní pořad:
9:00 Ráno na jarmarku vystoupení dětských folklorních souborů Kyjovánek a folklorního 

souboru Vyslúžilci
10:00 Malá přehlídka kyjovského kroje, ženský pěvecký sbor Tetky
10:30 Potkali se u Kyjova – společný program Slováckého souboru Kyjov a folklorních kočov-

níků Matýsek
11:20 Dřív než dojde Polednica – vystoupení přípravky Slováckého souboru Kyjov, folklorní-

ho souboru Pajtáši a mužského a ženského sboru Slováckého souboru Kyjov
12:00–12:30 Folklorní taneční škola
14:15 Dětský folklorní soubor Lipinka z Vracova
15:00 Zazpívej slavíčku – koncert vítězů soutěže Vyletěla holubička. Do příchodu průvodu 

k radnici bude hrát CM Friška. Dožínkové veselí vyvrcholí po průvodu programem 
před radnicí v podání Slováckého souboru Kyjov. Do 22:00 h bude hrát DH Žadovjáci.

09:30 Mariánská pouť – poutní průvod vyjde z Boršova
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 průvod vydá na náměstí
Doprovodný program:
16:00 Slavnostní koncert Carminy Vocum a Komorního orchestru města Kyjova – v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie
▶ Po oba dny budou pouťové atrakce před kinem Panorama.
DoPRovoDné vÝstavy
▶ (PÁ) 10:00–12:00, 14:00–16:00, (SO,NE) 10:00–12:00, 14:00–16:00 výstava „obrazy regionálních
autorů z domácích sbírek“ v Radniční galerii, kde výstava probíhá 12.–28.8. (PÁ–NE).
▶ (PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (SO,NE) 12:30–16:30 výstava starých listin, faksimilií a starých
pohlednic ve Vlastivědném muzeu. 12.–14.8. (PÁ–NE) budou vystaveny také originály historic-
kých listin.
▶ (SO) 8:00–20:00 a (NE) 8:00–17:00 „2. Oblastní a 12. Okresní výstava zvířat mladých chovatelů
s mezinárodní účastí“ spojená s místní výstavou králíků, holubů, drůbeže a ostatních zvířat. Pořádá
Český svaz chovatelů Kyjov, Okresní komise pro práci s mládeží Hodonín a základní organizace
Kyjov na Palackého ulici – v areálu naproti Vlastivědného muzea. Expozice kyjovských včelařů, my-
slivců a kalifornských žížal. Možnost projížděk dětí na ponících. 14.8. (NE) v 15:30 h vystoupí ma-
žoretky a  skupina orientálního tance, poté proběhne slavnostní předávání cen. Více informací:
tel.: 604 567 158 (Jiří Rovenský), e-mail: rocschkyjov@centrum.cz.
▶ otevírací doby se týkají pouze Kls 13.–14.8. (so–ne).

DĚKUjeMe PísniČKoU
20.8. (SO) v 19:00 h Děkujeme písničkou – letní kino Kyjov. Oblastní organizace ČSBS 

v Kyjově pořádá „Gala koncert k 70. výročí založení Českého svazu bojovníků za 
svobodu se vzpomínkou na kapelníka josefa Frýborta“. Koncert, který potěší kaž-
dého milovníka dobré hudby. Posluchač uslyší přehlídku oblíbených skladeb a písni-
ček, které něžně pohladí každé srdíčko. Ať naše písničky, melodie rozezpívají celé letní 
hlediště s krásnou vzpomínkou na ty, kteří již nejsou mezi námi. V závěrečném spo-
lečném koncertu budou zahrány oblíbené skladby známých interpretů. Zpívat budou 
všichni. Program: zahájení; Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohout-
ka; Vlado Kumpán – trumpeta; Žadovjáci – kapelník Ladislav Svoboda; Jan Meisl; 
Moravanka – kapelník Jan Slabák; závěr – společné vystoupení kapel. Vstupenky lze 
v předprodeji zakoupit v Informačním centru města Kyjova.   
                                     vstupné 150 Kč v předprodeji, v den koncertu 200 Kč

Barevné léto s kyjovským íčkem 2016
PRoHlíDKa Kyjova s PRŮvoDCeM

12.8. (PÁ) ve  14:00 h Prohlídka Kyjova s  průvodcem – prohlídka k  příležitosti výročí 
890 let od první písemné zprávy o Kyjově.

29.8.  (PO) v 10:00 h Po stopách funkcionalismu – prohlídka s průvodcem, kde se dozvíte 
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, ic@mukyjov.cz.                                 vstupné zdarma

PoHÁDKové KRajinKy Ze sUKUlentníCH Rostlin
4.-5.8. (ČT–PÁ) Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin – v atriu informačního centra, 

prodejní výstava sukulentů. Otevřeno: 9:00–18:00.                                  vstupné zdarma

eMPiRiC jaZZ
21.8. (NE) v 17:00 h empiric jazz – v atriu informačního centra, jazzové odpoledne se 

skupinou Empiric Jazz pod vedením Víti Začala.                                vstupné zdarma

inGRiŠ! eDUaRD inGRiŠ
4.9. (NE) v 19:30 h ingriš! eduard ingriš – v atriu informačního centra, cestovatelská 

beseda Petra Horkého s promítáním.                                                         vstupné zdarma

Významné akce v okolí
32. nÁRoDoPisnÝ Festival KyjovsKéHo  

DolňÁCKa MilotiCe 2016
5.–7.8. (PÁ–NE) 32. národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice 2016
PÁteK 5.8. (amfiteátr, Šidleny)
18:30 Otvírajte sa, šidlenské brány (zahajovací pořad festivalu)
18:50 Alou, páni muzikanti! (koncert mladých CM)
19:30 Jubileum sběratelky (odkaz sběratelky Milady Bimkové)
21:00 A já vám povím, co nového (freska z Kyjovska)
22:30 Možná přijde i… Jožka Černý (estrádní pořad s překvapením)
DoPRovoDnÝ PRoGRaM
17:00 Vernisáž výstavy prací Ivany Vargové – galerie Penzionu u zámku
21:00 Od večera do rána (taneční zábava) – Šidleny
soBota 6.8. (amfiteátr, Šidleny)
15:30 Ta naša kapela (koncertní pořad DH Miločanka)
17:00 Zlobidlo aneb švarné nešvary našich nejmenších (pořad dětských souborů a muzik)
18:30 Aj, ženy, ženy (ženské radosti a starosti)
19:25 Klenotnice (písňové a taneční klenoty)
21:00 Hody byly, hody budú…? (taneční zamyšlení nad vývojem hodové tradice)
22:45 Nokturno (muzicírování pod hvězdami)
DoPRovoDnÝ PRoGRaM
10:00 Tradiční řemesla na zámku – konírna Státního zámku
10:00 Sedmičko, sedmičko, otevři sa! (otevřené sklepy) – Šidleny
13:30 Dělejte to jako já (výuka lidových tanců z regionu) – Šidleny
14:00 Výstava prací Ivany Vargové – galerie Penzionu u zámku
14:30 Pojďte, pane, budeme si hrát I. (zábavné odpoledne pro nejmenší) – Šidleny
15:00 Olin-pijáda (tradiční humorně-recesistické soutěžení) – Šidleny
21:00 Od večera do rána (taneční zábava) – Šidleny
neDĚle 7.8. (státní zámek)
14:00 Zpěvy moravské (klasická hudba inspirovaná lidovou písní)
14:45 Vzpomínka na turecké vojny (zapomenuté písně a tance)
15:30 Písně ze Svatobořic-Mistřína (sborové zpěvy obcí bývalého milotického panství)
17:00 V úterý na jarmark půjdu (taneční pořad „vysloužilých“ souborů)
18:30 Šuby-duby-harafica (koncertní pořad CM Harafica)
DoPRovoDnÝ PRoGRaM
9:45 Mše svatá – kostel Všech svatých
10:00 Tradiční řemesla na zámku – konírna SZ
14:00 Výstava prací Ivany Vargové – galerie Penzionu u zámku
14:00 Dětské kočovné divadélko Kyjov – hospodářské nádvoří SZ Milotice
14:00 Krajky (výstava krojů a jejich součástí se zaměřením na lidovou krajku) – oranžerie SZ
14:00 Písní malované (výstava uměleckých děl inspirovaných folklorem) – oranžerie SZ
14:30 Jarmark řemesel a produktů – zahrada SZ
14:30 Pojďte, pane, budeme si hrát II. (řemeslné dílničky nejen pro děti)

BZeneCKÁ PoUť
12.–14.8. (PÁ–NE) Bzenecká pouť – zámecký areál Bzenec
12.8. (PÁ) ve 20:00 h Sešlost bzeneckých muzikantů – vystoupí skupiny Fair Play, Husý kůže, 

No Body, Voisis, Back to the Roots
13.8. (SO) ve 20:00 h Brněnská legenda KERN, revival Kabát Tabák
14.8. (NE) v 18:00 h Populární kapela SLZA
12.–13.8. (PÁ–SO) Sklep pod sokolovnou Galerie ryzlinků 
12.–14.8. (PÁ–NE) Výstava moderního umění – zámek
12.–14.8. (PÁ–NE) Výstava ve stálé expozici města – zámek
12.–14.8. (PÁ–NE) Výstava velké železnice a vláčků – KD
12.–13.8. (PÁ–SO) Posezení před sklepy místních vinařů
12.–14.8. (PÁ–NE) Prohlídka sklepení pod zámkem spojená s ochutnávkou vína
14.8. (NE) v 9:30 h Procesí, v 10:30 h Slavnostní mše – před kostelem

Xiii. HistoKola MĚsta ŽDÁniCe
13.8. (SO) Xiii. Histokola Města Ždánice – pořádá Město Ždánice v zámeckém parku 

ve Ždánicích
8:45 Soutěžní jízda elegance jednotlivých kategorií – vysoká kola a kuriozity, plášťová kola 

muži, plášťová kola ženy. Do soutěže se může přihlásit každý s kolem do roku výroby 
1970 nebo jeho kopií, dobové oblečení vítáno, společná jízda všech soutěžících

10:00 Dětská zábavná hra – celé dopoledne je pro děti v prostoru za vilou přichystaný pro-
gram v podobě her, soutěží a jízdy na kole

10:45 Jízda zručnosti dětí v zámeckém parku
13:00 Rej kol – před zámeckou vilou se představí členové cykloklubu Zbraslav
13:25 Sraz všech účastníků před vilou na parkovišti a  odtud pohodová jízda po nové  

cyklostezce do sousední obce Dražůvky
15:00 Recitál Karel Gott revival Morava
16:30 Koncert folkové skupiny Karsima
19:00 Letní noc s hudební skupinou Classic Kroměříž
▶ V průběhu dne vystoupí mažoretky Angels a Dejna. Po celý den je otevřeno Vrbasovo muzeum
a Síň sportu v Laudonově vile. Děti mohou využít placené pouťové atrakce, zdarma skákací hrad
a malování na obličej. V prostorách zámeckého parku si můžete vyzkoušet jízdu na elektrokolech.
Občerstvení zajištěno.

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov tel.: 518 614 525, 518 614 624
program@mkskyjov.cz www.dum-kultury-kyjov.cz

3.8. (ST) ve 20:00 h Koncert na terase – Radka Fišarová „Pocta edith Piaf“ – horní terasa 
KB. Už Vás někdy napadlo, jaký je výhled z horní terasy budovy KB na Masarykově ná-
městí? Představte si, jak slunce zachází za radnicí a Vy si posazeni do úrovně střech okol-
ních domů s patřičným nadhledem užíváte recitál známé zpěvačky a muzikálové herečky 
Radky Fišarové, která si zaslouženě vysloužila pojmenování „česká Edith“. Na akordeon 
Radku doprovodí skvělý běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski a na klasickou ky-
taru Michal Plachta. Neopakovatelný zážitek zaručen. V případě nepříznivého počasí se 
koncert uskuteční v prostorech DK. Pozor, omezená kapacita. Předprodej zahájen: Infor-
mační centrum Kyjov, MKS Kyjov a na www.ticketportal.cz. Vchod na terasu je přístupný 
z boku budovy (jako na odbory MěÚ), 4. patro, k dispozici je výtah.         vstupné 280 Kč

5.8. (PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej 
uzenářských výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, vína z černého rybízu, čajů, 
bylinek, koření, přísad, sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, 
zahradnických potřeb, proutěných výrobků. Trhy se pravidelně opakují každý první 
(PÁ) v měsíci (tj. 2.9.,7.10.).

28.8. (NE) v 17:00 h Rozloučení s prázdninami – před radnicí. Hudební tematické odpoled-
ne pro děti i dospělé. Hudební vystoupení, dílničky, hry a soutěže pro děti.   vstup volný

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

4.8. (ČT) v 17:30 h Krotitelé duchů USA*2D ................................................................120 Kč
4.8. (ČT) ve 20:00 h sezn@mka ČR .................................................................................110 Kč
5.8. (PÁ) ve 21:00 h teorie tygra ČR*lK .......................................................................... 80 Kč
5.,6.8. (PÁ,SO) v 18:30 h sezn@mka ČR .............................................................................110 Kč
6.8. (SO) ve 21:00 h Kung Fu Panda 3 USA*lK .............................................................. 80 Kč
7.8. (NE) v 18:00 h Krotitelé duchů USA*3D ................................................................140 Kč
7.8. (NE) ve 21:00 h jak se zbavit nevěsty ČR*lK .......................................................... 80 Kč
11.,13.8. (ČT,SO) v 17:30 h tajný život mazlíčků USA*2D ................................. 120/RV 432 Kč
11.8. (ČT) ve 20:00 h nejkrásnější den Německo ...........................................................110 Kč
12.8. (PÁ) v 18:00 h tajný život mazlíčků USA*3D ........................................ 140/RV 504 Kč
12.8. (PÁ) ve 20:30 h Mimoni USA*lK ............................................................................... 80 Kč
13.8. (SO) ve 20:00 h než jsem tě poznala USA ..............................................................110 Kč
14.8. (NE) v 18:00 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*2D ...................... 120/RV 432 Kč
14.8. (NE) ve 20:30 h Fakjů pane učiteli 2 Německo*lK ................................................ 80 Kč
18.,19.,20.,21.8. (ČT,PÁ,SO,NE) v 17:30 h strašidla ČR ..................................................... 130/RV 468 Kč
18.8. (ČT) ve 20:00 h sebevražedný oddíl USA*2D ......................................................110 Kč
19.,20.8. (PÁ,SO) ve 20:00 h než jsem tě poznala USA ........................................................110 Kč
21.8. (NE) ve 20:30 h Dvojníci ČR*lK ................................................................................ 80 Kč
25.8. (ČT) ve 20:00 h sebevražedný oddíl USA*3D ......................................................130 Kč
25.8. (ČT) v 17:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D ...................... 140/RV 504 Kč
26.,28.8. (PÁ,NE) v 17:30 h star trek: Do neznáma USA*3D............................................140 Kč
26.8. (PÁ) ve 20:30 h léto all exclusive Francie*lK ........................................................ 80 Kč
27.8. (SO) v 17:30 h star trek: Do neznáma USA*2D ..................................................120 Kč
27.8. (SO) ve 20:30 h jurský svět USA*lK .......................................................................... 80 Kč
28.8. (NE) ve 20:30 h sezn@mka ČR*lK ........................................................................... 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 | ČFK 

– členové filmového klubu | Bs – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny 
(nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemů-
žou 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). | *lK – letní kino

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov tel.: 518 614 358 
mek@knihovna-kyjov.cz www.knihovna-kyjov.cz

8.8. (PO) v 9:00 h setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov – Půjčování knih. 
Jídelna CSS Kyjov.

22.–26.8. (PO–PÁ) 8:30–12:00 léto v knihovně – napříč žánry letem literárním světem – 
letní vzdělávací a zábavný program pro děti. Bližší informace v oddělení pro děti  
a mládež tel.: 518 614 359.

30.8. (ÚT) v 18:00 h táborák u příležitosti ukončení prázdnin – Děti ve věku 8–12 let se mo-
hou v knihovně přihlásit také k noclehu v knihovně. Ostatní děti, bez ohledu na věk, se 
mohou zúčastnit pouze táboráku, který proběhne ve skautském středisku. Sraz pro nocující 
v 17:30 h v knihovně, ostatní v 18:00 h na skautském středisku. Více informací v knihovně.

▶ Od září připravujeme kurz „nebojme se počítačů“ – Děsí Vás práce na počítači a nevíte, jak na
to? (facebook, e-mailová schránka, nákupy přes e-shop, web. stránky, citační manager, atd.) Realizo-
vány budou od září 2016 v MěK Kyjov, kde Vás naučíme vše potřebné. Stačí se přihlásit buď osobně
v knihovně, nebo mailem: akvizice@knihovna-kyjov.cz. Kurzy na PC jsou zcela zdarma.
Uzavření knihovny v období letních prázdnin:
Oddělení pro děti a mládež: 25.7.–5.8. (PO–PÁ)
Studovna – čítárna: 25.7.–5.8. (PO–PÁ)

vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov tel.: 518 612 338 
muzeum.kyjov@masaryk.info www.masaryk.info

otevírací doba: (PO) ZAVŘENO, (ÚT–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (SO–NE) 12:30–16:30.
1.8.–30.10. (PO–NE) Kyjovské proměny – Výstava starých fotografií a  pohlednic. 12.–14.8.   

(PÁ–NE) budou vystaveny také originály historických listin.

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov tel.: 518 697 583, 606 765 030
d.sedlackova@mukyjov.cz www.mestokyjov.cz

otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
12.–28.8. (PÁ–NE) obrazy regionálních autorů z domácích sbírek – Výstava je připravena v sou-

vislosti s výročím 890 let od první písemné zprávy o Kyjově. Srdečně zve město Kyjov.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov tel.: 602 729 627 
barbora.lungova@centrum.cz www.galeriedoma.cz

11.8.–8.9. (ČT–ČT) ladislav szabadoš – obrazy – vernisáž již 11.8.  (ČT) v 17:30 h, výstava 
potrvá do 8.9. (ČT), vystoupí kytarová sestava Harry, Hynek, Jura a Karel.

Železniční expozice stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov tel.: 774 167 252 
Rihanek.Milan@seznam.cz www.naskyjov.estranky.cz

28.8.  (NE) 10:00–18:00 výstava „Železniční vlečky na Kyjovsku“ – Modelové kolejiště 
velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.                         vstupné dobrovolné

střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov tel.: 774 405 602  
kois@soukyjov.cz www.soukyjov.cz

nová vzdělávací nabídka pro školní rok 2016/2017:
Zkrácené jednoleté studium oboru vzdělání strojní mechanik pro školní rok 2016/2017 – studium je
určeno absolventům středních škol (i maturitních oborů), studium je zdarma včetně kurzu svařová-
ní. Absolventi získají výuční list a svářečský průkaz. Více na webových stránkách školy.

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář tel.: 518 614 526                        info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice tel.: 724 224 958
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h          pa.navratil@mukyjov.cz    
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)                  zajicblazej@seznam.cz tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)
▶ Každou (st) bude ČZS informovat vinaře o předpovědi výskytu chorob a škůdců révy vinné.
Zpráva bude zveřejňována na nástěnce v okně kanceláře na Komenského 548 a na ostatních vývěs-
ních skříňkách svazu.
▶ ČZS Kyjov připravuje na druhou polovinu září tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Žádáme
své členy, aby výpěstky, které by mohly být vystavovány, odevzdávali v úřední dny (ÚT,PÁ) do kan-
celáře svazu od 13.9. (ÚT).
20.8. (SO) odborný zájezd na zemědělskou a  zahrádkářskou výstavu agrokomplex 

nitra – výstava je spojená s prodejem zahrádkářských výpěstků a potřeb. Odpoledne 

je koupání v termálním koupališti Horné Saliby. Odjezd od sokolovny v 6:00 h, od 
parkoviště za DK v 6:05 h. Přihlášky se přijímají v kanceláři ZO ČZS Kyjov v úterý 
a pátek. Zve výbor ZO ČZS.

30.8. (ÚT) v 17:00 h Školení vinařů – v loutkovém sále DK Kyjov. Tématem bude zpra-
cování hroznů, ošetření moštů a mladých vín. Školení provedou pracovníci firmy  
LIPERA. Organizátorem je ČZS Kyjov.

vinotéka Régio/lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea) tel.: 518 307 732
info@lidova-jizba.cz www.lidova-jizba.cz                                            www.vinotekakyjov.cz

otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z  celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou
tématikou.
akce na srpen:
8.–14.8. (PO–NE) ochutnávka vína – Přijďte ochutnat víno z kolekce „Bukovanského mlý-

na„ Aurelius – moravské zemské suché rok 2014 / Vinum Moravicum Bzenec. Vinař-
ská oblast Morava, vinařská podoblast slovácká, vinařská obec Polešovice, trať Staré 
hory. / alk. 12,5 %, kys .7,1 g/l, zb.cukr 3,7 g/l /. Víno s ovocnými tóny angreštu a kiwi. 

slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí) tel.: 518 307 733
info@SlovackaGalerieVin.cz www.SlovackaGalerieVin.cz

otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinař-
ství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozléva-
ných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej.
Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. novĚ nabízíme výrobky studené
kuchyně – moravské klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou pomazánku. Na objednávku
k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci,
teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky lenky
jurečkové s folklórní tématikou.
akce na srpen:
26.8. (PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín jed-

noho z vinařství Slovácké podoblasti, akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/
Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 17.8. (ST) na obou místech.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov tel.: 777 120 988 
kukulka@seznam.cz www.zahradkaukulky.cz

19.8. (PÁ) v 17:00 h Den ženy – kosmetické poradenství, barvová typologie, péče o ruce, 
nohy a celé tělo, nové trendy v líčení, péče o rty, výživový poradce. Akce pro všechny 
návštěvníky zahrádky zdarma.

26.8. (PÁ) v 19:30 h Koncert ostravské skupiny BanDaBanD – Ostravská kapela hraje 
vlastní české písničky. Je ovlivněna především funky a blues. Kapela má na kontě cel-
kem 3 řadová alba a stovky koncertů v klubech a na koncertech (Colours of Ostrava, 
Rawa Blues, atd.). Do Kyjova přijede kapela v menší, akustické sestavě, ale se stejnou 
energií a radostí, jakou vozí na největší pódia.              vstupné 50 Kč

sport Billy stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov tel.: 602 516 874

12.8. (PÁ) v 19:00 h Posezení s hudbou – Disco DJ Igor

junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov tel.: 776 894 260 
stredisko@skautkyjov.cz www.skautkyjov.cz

15.–20.8. (PO–SO) skautský letní příměstský tábor – pro děti do 11 let. Vedoucí: Mgr. Jan  
Polášek. Informace na e-mailu: skautkyjov@seznam.cz. Základna: Skautská klubov-
na, ul. Sv. Čecha (zde bude tábor každý den začínat a končit). Podrobnější informace 
na stránkách: http://podchribaci.skauting.cz/.

lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186 zanetabrhelova@seznam.cz                                    www.radovanky-kyjov.cz

letní příměstský tábor pro děti
15.–19.8. (PO–PÁ) iii. turnus – Indiánský tábor
Více na www.radovanky-kyjov.cz nebo na zanetabrhelova@seznam.cz.

odbor KČt Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343 mirostas@seznam.cz

2.8. (ÚT) osvětimany – labuty – 4,5 km                v 8:53 h, bus

9.8. (ÚT) lovčice – Ždánice – 6 km,                  v 9:11 h, bus
16.8. (ÚT) ostrožská nová ves – nedakonice – 9,7 km v 8:37 h, vlak. nádraží
23.8. (ÚT) Rohatec zastávka – přístaviště – Hodonín – 8,4 km v 8:37 h, vlak. nádraží
30.8. (ÚT) Bílovice n. svitavou (těsnohlídkovo údolí) – 6,5 km                 v 7:28 h, vlak

jazyková škola let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
Vymazalova.L@gmail.com www.lets-speak.webnode.cz

Kurz Pre-intermed./intermed. – léto 2016
▶ Kurzy (AJ) budou probíhat vždy 18:30–20:00 a budou zaměřené hlavně na poslech, mluvení
a slovní zásobu. Kontakt je E. Bartoníková, tel.: 731 598 957, mail: bartonikovaeva@gmail.com. Kurz
bude probíhat vždy ve středu ve dnech: 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9. 
                      cena 200 Kč/počet vybraných hodin

jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov tel.: 603 281 237 
studijni@jazykovka-kyjov.cz www.jazykovka-kyjov.cz

aktuální nabídka:
▶ Zájemci o  studium se mohou hlásit online k  předzápisu do zimního semestru školního roku
2016/2017 na webu: jazykovka-kyjov.cz.
Příměstské tábory:
▶ Máte poslední možnost přihlásit své děti na letní příměstský tábor se zaměřením na cizí jazyky:
8.–12.8. (PO–PÁ) Pro děti od 5–10 let
15.–19.8. (PO–PÁ) Pro děti od 10–14 let

Cestovní agentura Régio 
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS) tel.: 518 307 711 a 712 
prodejna@chata.cz www.caregio.cz

last MinUte
▶ Již nyní můžete koupit letní dovolenou za ceny LAST MINUTE. Naše ceny jsou stejné jako 
u pořadatelské  CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do
našeho wellness zdarma. Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nej-
známějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo přijďte do naší
prodejny, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
CHoRvatsKo s oDjeZDeM Z HoDonína
▶ Exkluzivně pro klienty CA Régio máme v nabídce dovolenou v Chorvatsku s odjezdem autobusu
z Hodonína. Vyhledáme Vám zájezd dle Vašeho přání.

aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329 lkky@atlas.cz                                           www.ak-kyjov.cz

lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Ter-
mín, 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.

tj sokol
Komenského 689, 697 01 Kyjov tel.: 518 612 779 (pí. Šupková) – 604 931 429 (středa 14:00–17.00), 518 616 601 
Karas , MUDr. Jiří Dunděra

Připravujeme:
23.9. (PÁ) 17:00–21:00 noc sokoloven – v rámci 145. výročí založení

jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 602 306 613 irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy jógy od 12.9. (Po)
jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO 18:00–19:30 Wellness jóga – mírně pokročilí, pokročilí
ÚT 10:00–11:30 Kurz pro seniory – (a nejen pro ně) od 65 let – zdarma
ÚT 18:00–19:00 Jóga pro zdraví – začátečníci a mírně pokročilí
ST 18:00–19:30 Jóga proti stresu – mírně pokročilí
tělocvična ZŠ Dr. joklíka:
ST 17:00–18:30 Jóga proti bolestem zad – začátečníci i pokročilí

educante z.s.
Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov tel.: 776 760 784                                   educante@seznam.cz

Připravujeme:
Září
22.9. (ČT) v 16:00 h Beseda pro „Domácí pečující“ – v Městské knihovně Kyjov. Pro osoby
 pečující v domácí péči o seniory, dlouhodobě nemocné, či osoby s postižením. 
▶ Otevíráme novou skupinu „sebeobhájců“. Jedná se o svépomocnou skupinu osob s mentálním
postižením, která se bude scházet 1x měsíčně. Více informací o Sebeobhájcích naleznete v našem
článku v Kyjovských novinách z června 2016. Zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech.


