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Milí Kyjovjáci,
prázdniny jsou za námi 
a já pevně věřím, že 
jste si našli čas chvilku 
si oddechnout a nabrat 
novou energii do dnů budou-
cích. To, jaké budou, přesně ne-
víme. Jsem však přesvědčen, že 
Covid-19 nás na kolena znovu ne-
dostane. Díky Vašemu zdravému 
rozumu, zodpovědnému přístupu 
a solidaritě jsme se naučili s tímto 
strašákem žít. Možná proto, že víc 
nás ohrožují hloupé výmysly, fámy 
a lži než samotná infekce. Proti 
hloupostem, závisti a zášti je třeba 
bojovat, neustupovat a naplňovat 
správné věci.
Těší mě, že mám kolem sebe tým 
skvělých lidí, na radnici i v  zastu-
pitelstvu, díky kterým se daří rea-
lizovat naplánované investice, ja-
kými jsou například rekonstrukce 
atletické dráhy, půdní vestavba 
na základní škole v Bohuslavicích, 
parkour na stadionu, byty v Rie-
grově ulici, a ještě na většinu těch-
to akcí sehnat peníze z  EU nebo 
ze státního rozpočtu. Třešinkou na 
dortu je pak částka přesahující 14 
milionů korun jako kompenzace 
z Ministerstva financí ČR, na jejímž 
vybojování pro obce a města jsem 
se z pozice předsedy Svazu měst a 
obcí ČR spolupodílel. Dokazuje to, 
že pokud všichni táhnou za jeden 
provaz, dobrá věc se musí povést. 
Pevně věřím, že stejně úspěšní bu-
deme i při postupu výstavby kryté-
ho bazénu v Kyjově. I tady platí, že 
pokud nebudou do soukolí sypat 
písek zhrzení neúspěšní, pak bude 
dodržen naplánovaný harmono-
gram. Nejsem členem výběrové 
komise, ale z  obecných informací 
pro radu mohu uvést, že se o za-
kázku utká více než deset firem, 
z  toho některé nadnárodní. Je 
to záruka transparentního řízení, 
s výsledkem dobré ceny a kvalitní 
práce.
Milí čtenáři Kyjovských novin, přeji 
Vám krásné chvíle babího léta.

Informace 
z orgánů města

Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů

INFORMACE ZE 49. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 22. ČERVNA 2020
Rada města:
- udělila Cenu starosty města Kyjova MUDr. Evženu Řezáčovi 
za celoživotní službu skautingu;
- jmenovala s účinností od 1. 9. 2020 Mgr. Marii Galkovou 
na pracovní místo ředitelky MŠ Střed;
- rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč pro  
MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA 
na projekt „Kyjov – město válečných hrdinů 2020“. 

INFORMACE Z 50. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 20. ČERVENCE 2020
Rada města:
- rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro 
MUDr. Jana Pavlíka na projekt „Vydání knihy Na statku  
a v chaloupce“.

INFORMACE Z 51. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 3. SRPNA 2020
Rada města:
- schválila výsledky výběrového řízení „Stavební úpravy ZŠ 
a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově“;
- rada města rozhodla o poskytnutí daru 5 000 Kč na pro-
jekt neziskové organizace Černí koně, z.s. Pomáháme dě-
tem s tělesným postižením, v rámci něhož byla vyhlášena 
dárcovská výzva Kolo pro Adama.

INFORMACE Z XII. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉHO DNE 29. ČERVNA
- zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku 
města Kyjova č. 2/2020 o regulaci provozování hazardních 
her na území města Kyjova.

Řád stříbrného vlka 
pro Evžena Řezáče
Řady laureátů Ceny starosty města 
Kyjova se rozrostly o jméno Evžena 
Řezáče. Toho znají obyvatelé Kyjo-
va nejen jako dětského lékaře, ale 
především jako obětavého skauta. 
Této organizaci a vychovávání mla-
dých Junáků věnoval doslova celý 
svůj život. Bratr Jestřáb, jak zní jeho 
skautská přezdívka, vstoupil do této 
organizace v roce 1945 a navzdory 
těžkým časům, které skauting za-
žíval, je jejím členem doposud. Za 
to dostal nejen cenu starosty, ale 
především nejvyšší skautské vyzna-
menání – Řád stříbrného vlka. Ten je 
o to cennější, že jeho nositeli může 
být vždy jen dvanáct žijících skautů.
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V úterý 15. září v 17:00 - tělocvična ZŠ Bohuslavice, v 19:00 - U Otína Boršov.
Přijďte říct, co vás trápí, s čím nejste spokojeni a naopak, co se vám ve městě líbí.

Stromořadí lemující cyklostezku mezi Nětčicemi a 
Bohuslavicemi se letos rozroste až o 25 nových ja-
vorů. Vysadí je rodiče potomků, kteří přišli na svět 
v letošním roce.
Slavnostní výsadba se uskuteční v neděli 8. listo-
padu od 14 hodin a plynule rozšíří stávající alej ve 
směru na Bohuslavice. V průběhu uplynulých čtyř 
let tam stromy svým nově narozeným potomkům 
vysadila už bezmála stovka rodičů. S ohledem na 
omezenou kapacitu se dostane maximálně na 25 

ALEJ ŽIVOTA

PŘIHLÁŠKA - ALEJ ŽIVOTA 2020

Rodič - zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Kontakt (tel., e-mail):

Dítě

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Text pod cedulku:*

* Uveďte celý text, který bude uveden na cedulce připevněné k Vašemu stromu (např. jméno či iniciály Vašeho dítěte, 
doplněné třeba o oblíbený citát nebo přání určené Vašemu dítěti)

LETOS PŘEKROČÍ 
HRANICI STOVKY 
VYSAZENÝCH
STROMŮ

nejrychlejších zájemců. Podmínkou je trvalý po-
byt v Kyjově a podání přihlášky nejpozději do 
středy 30. září.
Zájemci mohou už nyní vyplnit přiložený formu-
lář a výstřižek následně přinést na podatelnu v 
přízemí radnice, nebo jeho sken poslat na email 
t.blazek@mukyjov.cz. Ing. Tomáš Blažek z odboru 
majetku je prostřednictvím téhož emailu (případ-
ně na tel. 518 697 473) připraven odpovědět i  na 
veškeré dotazy.
Stejně jako v uplynulých letech se rodiče na vý-
sadbě budou spolupodílet částkou ve výši 500 
Kč. Pracovníci technických služeb následně ke ka-
ždému stromku bezplatně dodají podpůrné kůly 
a cedulku. Záleží čistě na rodičích, co na ní bude 
uvedeno (křestní jméno a datum narození dítěte, 
nebo pouze iniciály a rok narození, případně krát-
ký citát - možností je řada). Údržbu stromů v aleji 
života zajišťují technické služby, stejně tak náhra-
du v případě, že některý ze stromků uschne.

Filip Zdražil, mluvčí města Kyjova

Hovory s občany
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POLICEJNÍ STŘÍPKY

Jubilati
Marie Výborná – 97 let 

Eliška Kratochvílová – 96 let
Marie Pokorná – 96 let 
Bořivoj Souček – 95 let 
Anežka Seďová – 95 let 

Vladimíra Procházková – 95 let 
Ludmila Mrkvicová – 95 let 
Eliška Cibulcová – 94 let 
Bedřich Kudláč – 93 let 
Luboš Rejnuš – 93 let 

Františka Balátová – 92 let 
Marie Falešníková – 92 let 
Marie Strouhalová – 91 let

Miloš Konečný – 91 let
Antonín Černocký – 90 let 

Vlasta Procházková – 90 let
Jarmila Kocourková - 90 let 

Milada Taušová – 90 let 
Helena Kašná – 90 let 
Anna Ovesná - 85 let 

Vlasta Horáková – 85 let 
Zdenka Dufková – 85 let  
Anna Lupačová – 85 let 
Josef Svoboda – 80 let 

Květoslava Švábková – 80 let 
Věra Večeřová – 80 let 

Vladimíra Chytilová – 80 let 
Eliška Šperglová – 80 let 
Lýdia Luňáková – 80 let 

Bohumil Bystřický – 80 let 
Milada Spurná – 80 let 

Marie Kudláčová – 80 let 
Eva Přikrylová – 80 let 

Květoslav Hudec – 80 let 
Ladislav Kvarda – 80 let

Zdeňka Zavrtálková – 75 let
Vladislav Polášek - 75 let
Alena Tomanová – 75 let 

Narození dítěte
Vincent Hrdina – 6. 7. 2020

Jan Čech 8. 7. 2020
Theo Cahlík 31. 7. 2020

Poděkování 
Děkujeme pečovatelkám a sestřičkám z Charity 

Kyjov za profesionální a laskavý přístup a za oběta-
vou péči po dobu nemoci pana Františka Navrátila 

z Vlkoše. Děkujeme a moc si toho vážíme. 
Rodina Navrátilova

Zlatá svatba
Manželé 

Balousovi oslaví 
19. září 2020 

50 let společného
života.

Kolo pro Adama. To je název kam-
paně, která měla pomoci Adamu 
Kuthanovi z Bukovan u Kyjova k no-
vému handbiku. Její hlavní událostí 
byla jízda tří cyklistů z Adam Teamu 
kolem celé České republiky. Nakonec 
se sešlo tolik peněz, že vyšly na za-
koupení přístrojů i pro další postiže-
né děti.
Adam Kuthan prošel za posledních 
třináct let dlouhou a těžko uvěřitel-
nou cestu. Ve třech letech mu lékaři 
museli vyoperovat nádor z mozku. 
Zachránili mu život, ale Adam nedo-
kázal chodit  ani mluvit. Pomohl mu 
handbike. Tato sportovní pomůcka 
nejenže naplnila jeho život, ale díky 
ní dokázal nemožné – znovu se po-
stavil na vlastní nohy.
„Dostal jsem ho před čtyřmi lety a 
pomáhá mi. Díky němu už nepotře-
buji tolik invalidní vozík,“ řekl nám 
Adam. 
„Když jsme poznali Adama, tak měl 
problémy se cvičením. Bál se jezdit 
na tříkolce, protože z ní spadl, ale 
když začal používat handbike, tak 
šel ohromně nahoru. Adam je někde 
uvnitř velký sportovec a v tomto se 
našel. Je to příklad toho, že kde je 
vůle, tam to jde,“ řekl předseda spo-
lečnosti Černí koně Tomáš Pouch.
Právě Černí koně stáli za celou kam-

paní a v Kyjově připravili také ukázku 
sportovních pomůcek pro postižené. 
Její účastníci si mohli vyzkoušet tre-
nažér handbiku, trikolo, invalidní vo-
zík nebo takzvaně opilé brýle. 
Lidé se na handbike skládali tak, že 
zaznamenávali své výkony na kole 
a každá z pěti dárcovských společ-
ností přispěla jednou korunou za ka-
ždý kilometr. Přidal se třeba cyklista 
Zdeněk Štybar nebo město Kyjov. 
Svůj výkon zaznamenali také cyklis-
té z Adam Teamu, kteří ujeli pět dnů 
po sobě 300 kilometrů, aby udělali 
kolečko kolem celé České republiky. 
K původní trojici Jan Moravec, Mar-
tin Cindr a Martin Souček se připojil 
Tomáš Navrátil. A přidávali se i další. 
Stovky kilometrů s nimi ujel také mís-
tostarosta Kyjova Antonín Kuchař. 
Nejen díky nim, ale i s pomocí desí-
tek dalších dárců dostaly na každé 
ze zastávek této kampaně handbiky 
další postižené děti. V Kyjově to byl 
šestiletý Mirek.
„My jsme moc rádi, že jsme mohli 
Černým koním trochu vrátit to, čím 
nám pomohli v minulosti, a že han-
dbiky získají díky této výzvě i další 
děti,“ řekla Adamova matka Silvie 
Kuthanová.

(red)

Cyklisté vybrali peníze 
na handbike pro postižené

AGRESIVNÍ HOSTÉ 
SKONČILI NA ZÁCHYTCE 
V silně podnapilém stavu přišli dva 
návštěvníci do místního baru, kde 
vulgárními nadávkami napadali 
ostatní hosty i obsluhu baru. Ob-
sluha provozovny přivolala hlídku 
městské policie, která muže vyká-
zala ven. Při následném řešení si-
tuace byl jeden z mužů agresivní i 
vůči strážníkům. Z tohoto důvodu 
byl pod jejich dohledem odvezen 
na záchytnou stanici do Brna. 

PŘI SNAZE ODCIZIT ALKOHOL 
NAPADL OCHRANKU
I za pomocí násilí se osmadvaceti-
letý pachatel rozhodl pronést bez 
zaplacení přes pokladnu prodejny 
Penny Market několik lahví alkoho-
lu. Napadl přivolanou ochranku a z 
místa utekl. Muž odpovídající jeho 
popisu byl ve spolupráci s Policií ČR 
zanedlouho zadržen v městském 
parku, kde mu byla přiložena pouta 
a následně putoval do cely. Věc nyní 
dále řeší Policie ČR. 

KRÁDEŽ NABÍJECÍCH BATERIÍ 
Ve večerních hodinách chytila os-
traha obchodního domu Kaufland 
zloděje. Hlídka, která dorazila ne 
místo, zjistila, že se jedná o sed-
madvacetiletého muže z Vlkoše, 
který odcizil několik kusů nabíjecích 
baterií. Tím způsobil prodejně ško-
du v celkové výši 120 Kč. Strážníci 
uložili muži za spáchaný přestupek 
příkazovou pokutu. 
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NOVINKY Z KOUPALIŠTE
Léto je u konce a finišuje taky první část výběro-
vého řízení na dodavatele projektu Rekonstrukce 
koupaliště a výstavby krytého bazénu. Celkem se 
do soutěže přihlásilo třináct firem. Ne všechny 
ale splnily podmínky, které byly součástí zadáva-
cí dokumentace, a tak tři uchazeči byli nakonec 
z výběrového řízení vyloučeni. Celá tato fáze se 
nám trochu protáhla. Bylo totiž nutné vypořádat 
se s připomínkami účastníků výběrového řízení a 
lidí, kteří jsou plánovanou stavbou dotčeni. Napří-
klad obyvatel části ulice Mezivodí, kterou se k are-
álu koupaliště přijíždí. Ti požadovali zrušení šesti 
podélných parkovacích míst, které byly navrženy 
podél silnice na městských pozemcích, nicméně 
před jejich domy. Této žádosti jsme vyhověli, ne-
boť počet parkovacích míst byl v projektu vyšší, 
než požadují normy. 
Nadále se snažíme vyjednat se zástupci TJ Jisk-
ry Kyjov odkup pozemků, na kterých stojí budovy 
kuželny a Sport Billy. Představitelé tělovýchovné 
jednoty však nechtějí k  prodeji objektů přistou-
pit. Je to škoda. Pro celou lokalitu by bylo ideální, 
kdybychom mohli i tyto pozemky využít tak, aby 
vhodně propojily areál koupaliště s  městským 
stadionem, což by myslím uvítali především spor-
tovci a návštěvníci. Stávající kuželnu by nahradilo 
parkoviště a kuželkářům by město vybudovalo 
náhradní prostory. Možností využití budovy Sport 
Billy se nabízí více. Třeba jako zázemí pro hokej-
balisty, kteří jsou nyní nuceni využívat  plechové 
kontejnery. Alespoň prozatím musejí vzít za vděk 
tímto provizoriem, neboť vedení TJ Jiskra trvá na 
tom, že si chce ponechat budovu Sport Billy. Mrzí 

mě to, během několika společných jednání jsem 
se snažil najít cestu, jak se dohodnout, ještě o to 
víc mě mrzí, že za celou dobu jednání jsem se ne-
dozvěděl, jak by se jednota postarala o kuželkáře, 
které by směnou připravila o střechu nad hlavou. 
Ale jsem náturou optimista, a proto věřím, že zeď, 
která mezi námi a představiteli tělovýchovné jed-
noty nyní stojí, časem zbouráme a dojdeme ke 
vzájemné dohodě. 
Ale zpátky k  výběrovému řízení. Začátkem srp-
na začala účastníkům běžet lhůta k podání před-
běžných nabídek. Po jejím skončení se uskuteční 
osobní jednání se všemi účastníky. Tyto pohovory 
budou velmi důležité, podrobně se k nim rozepíšu 
v příštím čísle Kyjovských novin.
Přesné termíny průběhu prací už si netroufnu od-
hadovat, neboť vše není vždy tak, jak by si člověk 
přál, a faktory, které nejsme schopni ovlivnit, ob-
čas jsou proti nám. Děláme maximum pro to, aby 
na konci stál krytý bazén s moderně zrekonstru-
ovaným  koupalištěm. Dříve prezentované termí-
ny otevření však navzdory nabranému zpoždění 
zůstávají reálné - v roce 2022 by celá akce mohla 
být hotová.
Nyní začínáme pracovat na dalším důležitém úko-
lu, totiž nalezení ideálního provozního modelu. 
V rámci něj budeme řešit i stanovení budoucího 
ceníku. Je nutné se připravit na to, že vstupné 
bude vyšší, než tomu bylo doposud. Nyní bylo, i 
kvůli současnému stavu koupaliště, spíše symbo-
lické. Věřím, že i tak bude většina návštěvníků ve 
výsledku spokojena a hlavně, že jich bude víc. 

Daniel Čmelík, místostarosta Kyjova

Šestnáct kandidátních listin dostanou voliči v 
Jihomoravském kraji před letošními krajskými 
volbami. Najdou na nich pestrou nabídku samo-
statných stran, hnutí nebo koalic, které budou usi-
lovat o jejich hlasy. Volby se uskuteční 2. a 3. října. 
Současnou krajskou koalici tvoří ANO 2011, ČSSD, 
Starostové pro Jihomoravský kraj a TOP 09. 
Obhájit svůj post chce hejtman Bohumil Šimek v 
čele ANO, stejně jako lídr ČSSD, náměstek hejt-
mana Marek Šlapal. Na kandidátce ČSSD nechybí 
letitý hejtman Michal Hašek. Do voleb jde i dal-
ší náměstek hejtmana - jedničkou na kandidátce 
TOP 09 je Jan Vitula. Topka se do voleb chystá 
v široké koalici společně se Zelenými, LES, MZD 
a Idealisty. V čele sdružení Starostové pro jižní 
Moravu, která je krajskou kandidátkou Starostů a 
nezávislých, je starosta Kyjova a předseda Sdru-
žení měst a obcí ČR František Lukl. Na kandidátce 
najdete i starostu Hodonína Libora Střechu. ODS 

posílá do bojů o post hejtmana ředitele Středo-
evropského technologického institutu Masaryko-
vy univerzity Jiřího Nantla. Pro volby se spojila se 
Svobodnými. KDU-ČSL vede starosta Velatic Jan 
Grolich. Za Českou pirátskou stranu kandiduje na 
prvním místě programátor a člen Investiční ko-
mise Rady JmK Lukáš Dubec. KSČM nominovala 
na první místo kandidátky krajského zastupitele 
Stanislava Navrkala. V krajském zastupitelstvu 
pracuje i jednička SPD, poslanec Parlamentu ČR 
Jan Hrnčíř. A jedničkou kandidátky Trikolóry je ře-
ditel ZŠ v Blansku Pavel Nezval. O přízeň voličů 
se bude ucházet také sdružení DSSS a Čistý kraj v 
čele se zámečníkem Josefem Křivánkem a Levice, 
kterou vede student Andrej Bóna. Dále kandidují  
Moravané, ROZUMNÍ, Demokratická strana zele-
ných a Zdraví Sport Prosperita.

(red)

V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 
SE UTKÁ ŠESTNÁCT STRAN A HNUTÍ
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Z NAŠEHO MĚSTA

Necelý rok dělí Kyjovsko od folklorního festiva-
lu Slovácký rok. Nejstarší národopisná slavnost 
v Česku se uskuteční pouhé dva roky od před-
chozího ročníku. Porušení čtyřletého cyklu má 
opodstatnění - v  srpnu 2021 uplyne sto let od 
prvního Slováckého roku. Nadcházející festival 
tak bude především o vzpomínání a oslavě tra-
dic, nabídne ale i atraktivní novinky.
Přestože se rok může zdát jako dlouhá doba, 
organizátoři již dávají dohromady hlavní kost-
ru programu. Návštěvníci nepřijdou o pilíře, na 
kterých Slovácký rok už bezmála sto let pevně 
stojí – v programovém schématu nebude chybět 
stavění a kácení máje na kyjovském náměstí, kte-
ré je považováno za symbolické zahájení, resp. 
ukončení slavností, krojovaný průvod, jízda králů, 
ani komponované programy tanečních souborů, 
pěveckých sborů a muzik. „Na čtyřech scénách 
rozložených v  centru města a přilehlém oko-
lí vystoupí odhadem na čtyři tisíce účinkujících 
z Kyjovského Dolňácka a sousedního Ždánicka. 
Do slavností se aktivně zapojují obyvatelé všech 
spádových obcí, což z  něj dělá asi největší re-
gionální festival v  České republice,“ vyzdvihuje 
starosta Kyjova František Lukl.
Slovácko je také o chutích a vůních. Součás-
tí oslav tak znovu bude bohatá gastronomická 
zóna s nabídkou zejména regionálních produktů.
Předsedou programové rady, tedy člověkem, 
který je zodpovědný za programovou náplň slav-
ností, byl zvolen David Pavlíček. Externí spolu-
pracovník Ondráše a dalších tanečních souborů 
je vedoucím programového oddělení a úseku 

tvorby a dramaturgie Klubu kultury Uherské Hra-
diště. Jako zdatný organizátor se osvědčil např. 
na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 
či Slováckých slavnostech vína a otevřených pa-
mátek. „V nejbližší době mě čeká sestavení užší 
programové rady ze zástupců regionů. Společně 
s nimi pak budeme hledat další autory a nosná 
témata. Jednou z věcí, kterou mohu již teď pro-
zradit, je motto celého festivalu: PŘED STO LETY 
PO STO LETECH.  V podstatě půjde o ohlédnutí 
za prvním ročníkem i nahlédnutí do budoucnos-
ti,“ vysvětluje Pavlíček.
Příští, v pořadí 21. Slovácký rok, prolne stejný po-
čet příběhů, které se na slavnosti v průběhu sta 
let nabalily a jsou s nimi nedílně spjaty. Symboli-
zovány budou velkými písmeny X, která se krátce 
před zahájením oslav objeví ve vybraných lokali-
tách města Kyjova. Písmena budou opatřena QR 
kódem s odkazem na internetový obsah s dopro-
vodnými informacemi. „Jedním z nosných příbě-
hů bude například skoronská Jízda králů anebo 
historie Sokola v Kyjově, tedy spolku, který v roce 
1921 stál u zrodu slavností,“ upřesňuje Pavlíček, 
který chce Českou obec sokolskou, s přihlédnu-
tím k tradici, do programu zapojit.
Otazník zatím visí nad stanovým městečkem. 
„Ubytovací kapacita v Kyjově není velká a mož-
nost levného kempového ubytování na Kyjovsku 
chybí, obsazenost městečka během minulého 
Slováckého roku ale byla minimální a zdaleka ne-
naplnila naše očekávání,“ dodává mluvčí festiva-
lu Filip Zdražil.

(red)

Kyjov začal
s přípravou 
jubilejního

SLOVÁCKÉHO ROKU

V podkroví základní školy v Bohuslavicích vyrůsta-
jí technické učebny. Děti v nich budou získávat do-
vednosti, které v budoucnu využijí ať už v zaměst-
nání nebo v domácnosti. Bohuslavická malotřídka 
tak byla o prázdninách plná dělníků a stavebního 
ruchu.
„Bohuslavice jsou místní částí Kyjova, ale do znač-
né míry žijí svým vlastním komunitním životem. 
Proto tuto malotřídku podporujeme a rozhodli 
jsme se v ní také vybudovat technické učebny. Na 
vesnici si totiž člověk mnoho věcí dělá sám a my 
si myslíme, že je vhodné už od začátku vést děti 
k technickému vzdělávání,“ vysvětlil tuto investici 
starosta Kyjova František Lukl.

Celá stavba probíhá v půdních prostorech. Celko-
vě v nich vyrostou tři učebny. Nebudou sloužit jen 
technické výuce, ale bude tu i keramická dílna a 
učebna počítačová. Navíc se budova stane bezba-
riérovou, protože v ní přibude výtah.
„Celkové náklady na stavbu jsou třináct milionů 
korun. Jsem rád, že tyto aktivity podporuje i mini-
sterstvo pro místní rozvoj, které nám dalo devade-
sátiprocentní dotaci,“ upřesnil Lukl.
Stavba byla zahájena na začátku prázdnin a potrvá 
do konce tohoto roku. Stávající třídy byly během 
prázdnin vyklizené, ale 1. září se do nich vrátí děti. 

(red)

Základní škola v Bohuslavicích bude mít technické učebny

Foto: (red)
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ŠKOLSTVÍ

Ziskem mezinárodního titulu Ekoškola završila 
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v  Kyjově více než dvouleté 
úsilí žáků a zaměstnanců v oblasti ekologické vý-
chovy. Projekt, do nějž je v současnosti zapojeno 
téměř dvact milionů studentů z  69 zemí světa, 
odstartoval v ČR před 15 lety a od té doby se ti-
tulem Ekoškola pyšní více než 140 českých zá-
kladních, středních i mateřských škol. Na každé 
z nich funguje Ekotým, věkově různorodá skupina 
nadšenců, z nichž většinu tvoří děti, ale pomáhají 
i učitelé, rodiče a provozní zaměstnanci. Ekotým 
je motorem veškerého dění, organizuje na škole 
ekologické aktivity a zapojuje do nich ostatní zá-
jemce. Obsahové zaměření může být různé, my 
se věnujeme tématům Odpady, Voda, Energie a 
Prostředí školy. Nosnou myšlenkou projektu Eko-
škola je „změna k lepšímu“. Audit, který předchá-
zí každému udělení titulu, sleduje, jak dalece se 

škola v průběhu projektu posunula kupředu a jaké 
změny se členům Ekotýmu podařilo zrealizovat. 
A na naší škole změny opravdu nastaly. Třídíme 
papír, plasty, hliník a bioodpad. Sbíráme starý pa-
pír, plastové vršky a elektroodpad. Úspory energií 
a pitné vody nejen propagujeme, ale také kont-
rolujeme a vyhodnocujeme. Starší žáci připravují 
vzdělávací ekologické programy pro mladší roč-
níky. Pořádáme poznávací výpravy do přírody 
i akce spojené s  ochranou životního prostředí. 
Krom toho zvelebujeme okolí školy, v současnosti 
budujeme přírodní zahradu, jejíž součástí bude i 
jezírko a naučná stezka pro veřejnost. A plánuje-
me spoustu dalších akcí. Nikdo nás nenutí, dělá-
me to dobrovolně. Děláme to rádi, protože nás to 
baví. A hlavně proto, že je to správné. Prospěje to 
naší škole, našemu městu, planetě Zemi.

Ekotým ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov 
je Ekoškolou

Se sluníčkovým úsměvem jsme se rozloučili s 
prázdninovými měsíci plnými úžasných zážitků, 
veselých táborů a spokojených dětí. O prázd-
ninách nabídl Domeček dětem i rodičům čtyři 
pobytové a 13 příměstských táborů, na nichž se 
dohromady sešlo téměř pět set dětí. Tábory byly 
zaměřeny na různá témata a nabídly dětem mno-
ho zábavy i pěkně prožitého času. Domeček velmi 
děkuje táborovému personálu a všem vedoucím, 
bez nichž by se nemohly uskutečnit, a kteří děla-
jí tábory srdíčkem. Poděkování patří také všem, 
kteří byli jakkoli nápomocni s tábory, a samozřej-
mě rodičům a dětem. Letos jsme si je, i navzdory 
nepříznivému začátku, užili plnými doušky. 
Rodinám s dětmi nabídl Domeček o prázdninách 
pobytovou akci Rodinky. V pěkném táborovém 

prostředí se odehrávaly animační programy pro 
děti. Domeček nelenil a během prázdninových 
dnů připravil také novou nabídku kroužků, kte-
rou můžete nalézt na facebookových i webo-
vých stránkách. Výběr je opravdu velký, děti letos 
budou moci navštěvovat již známé a populární 
kroužky, ale také kroužky nové. Zmíníme napří-
klad vybíjenou, cukrářské mlsaly či kroužek ku-
líšek předškoláček. Přihlašování probíhá on-line 
skrze odkaz na webových stránkách, rádi vám 
poradíme také osobně či telefonicky. 
Děkujeme vám za krásně prožité prázdniny a již 
se těšíme na společné kroužky plné zábavy a spo-
kojených dětských úsměvů. 

Za tým DDM Kyjov, Lucie Paulíčková

Dům dětí je už připravený 
na nový školní rok

Foto: DDM Kyjov
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SKAUTING

„Přijďte mezi nás,“ 
zvou kyjovští skauti

Tábory kyjovských skautů 
úspěšně proběhly i letos

Jsme skautský oddíl působící v Kyjově, ale také 
v okolních obcích, a nabíráme nové členy. Stačí, 
abyste se přišli podívat na kteroukoliv schůzku. 
Na programu bude spousta zajímavých her, spor-
tovních aktivit a dalších činností, např. tábornické 
dovednosti, poznávání přírody nebo i výuka prv-
ní pomoci. Účast na schůzce není nijak závazná, 
přijďte se podívat a vyzkoušet. Schůzky se konají 
jednou týdně ve skupinách po šesti až deseti dě-
tech. Děti hrají hry, učí se práci v týmu a různým 
dovednostem. Náplň schůzek je přizpůsobena 
jejich věku a individuálním potřebám. Jednou 
měsíčně jedeme na výlet a o letních prázdninách 
probíhá letní tábor. Skauting je otevřen všem a ka-
ždému nabízí příležitost navázat nová přátelství.

Se schůzkami po prázdninách začínáme od dru-
hého týdne v září. Probíhají v klubovně v ul. Sv. 
Čecha 1338/4a
Do které skupiny můžete přihlásit své dítě?
Benjamínci (4 – 6 let) - pondělí nebo čtvrtek 16:00 - 17:00
Holky:
Strašilky (7 - 11 let) – úterý 16:00 – 17:30
Světlušky (7 - 11 let) – pátek 16:00 – 17:30
Pandy (11 – 15 let) – pondělí 16:00 - 18:00
Sovičky (11 – 15 let) – pátek 16:00 - 18:00
Kluci:
Jestřábi (7 - 11 let) – úterý 16:00 – 17:30
Hadi (7 - 11 let) – čtvrtek 16:00 – 17:30
Sekáči (11 - 15 let) – úterý 16:00 – 18:00

Schopnosti jako postarat se o sebe, umět se pro-
sadit v  kolektivu a pracovat v  týmu si přivážejí 
děti ze skautských táborů. Program je postaven 
tak, aby děti na táborech nejen odpočívaly, hrály 
si a sportovaly, ale aby si z  tábora odnesly ne-
uvěřitelné zážitky, stejně jako spokojený pocit z 
toho, že něco dokázaly a strávily část léta se svý-
mi kamarády. Letos se děti z  oddílu Pochřibáci 
zúčastnily dvou táborů. Pro ty mladší ve věku 6 
až 10 let proběhl tábor ve Vřesovicích. Starší děti 
od 10 do 15 let odcestovaly na tábor do jižních 
Čech k Bechyni. 
V programu obou táborů se objevila řada her a 
soutěží, skautské praxe nebo výletů do okolí tá-
bořišť. Nedílnou součástí bylo také koupání a 
posezení u táborového ohně. Skauti a skautky 
se zapojují do zajištění chodu tábora směnami v 
kuchyni, obstaráváním dřeva na topení nebo noč-
ními hlídkami.
Statistiky udávají, že zájem o skautské tábory 
celorepublikově roste. Rozdíl oproti komerčním 
dětským táborům je v tom, že vedoucí pracují s 
účastníky tábora po celý rok. Děti tak dobře znají 
své vedoucí i ostatní děti. Letní tábor je pro nás 
vyvrcholení celoroční činnosti. 

Úryvek z táborové kroniky starších dětí:
Po rozcvičce a snídani nás vedoucí odvedli na 
blízkou louku a zahráli si s námi ufobal. Šlo o to, 
dostat létající talíř do soupeřovy branky. Bylo to 
zábavné, hlavně když talíř neletěl tam, kam jsme 
chtěli. Po hře se skupiny rozešli po svých úkolech 
– pomáhat připravovat oběd, řezat dřevo do ka-
men, vyrobit sušák na prádlo apod. V odpoledním 

klidu vedoucí vyhlásili Velikonoce. Holky po tábo-
ře poschovávaly míčky představující velikonoční 
vajíčka, zatímco kluci pletli pomlázky. Kluci pak 
vajíčka hledali a holky je přitom pronásledovaly a 
kropily vodou ze stříkaček. Až když kluk našel tři 
vajíčka, mohl nějakou holku vyšlehat, pokud ov-
šem nebyl pokropen vodou. Za vyšlehání dostal 
kluk mašli na svou pomlázku. Vyhrál Mourek, který 
nasbíral nejvíce mašlí. Hra se nakonec proměnila 
ve vodní bitvu. Po Velikonocích nastoupila naše 
skupina do služby v  kuchyni na přípravu veče-
ře – špagety s  omáčkou a masem. Moc se nám 
povedla, byla to mňamka. Po večeři proběhly od-
borky, tedy specializované činnosti. Někteří šli na 
zdravotníka, jiní na kuchaře, další na táborníka. 
Po setmění každá skupina dostala za úkol bránit 
svoji vlajku před přepady. K  obraně jsme mohli 
používat míčky, kterými jsme se snažili zasáhnout 
protivníky, co se plížili kolem tábora. Obrana nám 
moc nešla, nakonec sebrali všechny vlajky, ale 
naše skupina dokázala bránit nejdéle, a tím jsme 
tuto hru vyhráli.

M. Lužová, Skautský oddíl Podchřibáci

Foto: Skautský oddíl Podchřibáci
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Osobní asistence provozovaná Centrem sociál-
ních služeb Kyjov je jedinou takovouto sociální 
službou na území Kyjovska. Poskytuje se dětem, 
osobám se zdravotním postižením, ale i seniorům.
Jejím cílem je podpora člověka v  soběstačnosti 
a v zachování vlastních dovedností a zvyklostí v 
jeho domácnosti. Osobní asistent tráví s uživate-
lem čas, ve kterém mu pomůže vyřídit osobní zá-
ležitosti nebo si spolu jen tak vyjdou do cukrárny 
nebo do kina. Jde i o čas, kdy je rodina pracovně 
vytížena nebo si potřebuje prostě jen odpočinout. 
Osobní asistent pomáhá uživateli podílet se na 
všem, co dříve dělal sám a nyní to již bez pomoci 
nezvládne. Pomáhá mu s každodenními činnost-
mi, jako je například osobní hygiena, příprava jídla, 
nákupy, úklid apod.  Může také jít např. o návštěvu 
knihovny, kina, kavárny a koncertů nebo o spo-
lečné čtení knih, procvičování paměti a procházky 
městem nebo parkem.
Osobní asistent je oporou uživateli, a to po celou 
dobu, po kterou je to potřeba. Jde o službu, kterou 
poskytujeme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Jako příklad uvedeme příběh jednoho uživatele. 
Pan Jaromír od svých 11 let hrál na klarinet, na voj-
ně k tomu přidal saxofon a klavír a postupně se 

u něj prohloubila 
láska k  jazzu. Vy-
stupoval na růz-
ných jazzových 
koncertech či ji-
ných kulturních 
akcích. Jeho aktivní činnost zastavila až cévní 
mozková mrtvice. Ta jej sice upoutala na invalidní 
vozík a zhoršila jeho komunikační schopnosti, ale 
jeho láska k hudbě a bojovný duch mu pomohl 
nic nevzdávat. I když se hudbě nemůže již aktivně 
věnovat, nadále komponuje skladby pro své zná-
mé hudebníky. Panu Jaromírovi pomáhá osob-
ní asistent již osm let. Díky němu může i nadále 
navštěvovat koncerty, kino, kavárny, setkávat se 
s přáteli. S osobním asistentem si povídá o hudbě, 
čímž trénuje paměť a výslovnost. Pan Jaromír se 
nevzdává a my mu rádi s pomocí terénní služby 
pomáháme žít doma nadále tak jako dříve.
Slova pana Jaromíra o osobní asistenci vyjadřují 
vše: „Já žiji muzikou. Díky svému osobnímu asis-
tentovi žiji, dodává mi psychickou energii.“ 

Veronika Kristová, 
Centrum sociálních služeb Kyjov

Rukama se teď nemůžeme dotýkat,
zdravit se a objímat, ale můžeme tvořit.

PODĚKOVÁNÍ
ZA ÚČAST V SOUTĚŽNÍ 
VÝTVARNÉ PŘEHLÍDCE

Bože, 
kdo je člověk, 

že na něj 
pamatuješ?

Vaši organizátoři 
 

Ivana Noble František Štěch Daniela Brůhová

Centrum excelence Univerzity Karlovy: 
Teologická antropologie v ekumenické perspektivě 

ve spolupráci s badatelskou skupinou 
Teologie a současná kultura na ETF UK

Děti z Azylového domu 
vystavovaly u Pražského
Jezulátka
Doba koronavirové pandemie byla pro všechny 
velmi náročná. Své o tom vědí i uživatelky Azylo-
vého domu v Kyjově a pracovnice zařízení.
 ,,Všichni jsme trpěli ponorkovou nemocí,“ sdělu-
je sociální pracovnice  Jitka Obrová. ,,Uživatelky 
nemohly přijímat návštěvy  blízkých,  nemohly 
jezdit ke svým rodinám, děti se nudily, bylo těž-
ké je zabavit, a my, pracovnice, jsme se dusily 
v rouškách. Nastaly  chvíle, kdy by se atmosféra 
snad dala i krájet. Přesto všechno jsme se snažili 
tuto dobu ustát a pomohla nám v tom hlavně ar-
teterapeutická tvoření přírodními barvami země. 
Společným tvořením, do kterého se s chutí zapo-
jily i ty nejmladší děti, za účasti svých maminek, 
bylo vytvořeno několik dílek, která se nám nako-
nec tak líbila, že jsme je přihlásili do výtvarné sou-
těže, pořádané Univerzitou Karlovou, a nazvanou 
,,Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“ Jaké 
bylo naše překvapení, když naše dílka byla vy-
brána a vystavena v  kostele u Pražského Jezu-
látka v Praze. Zde je mohli návštěvníci zhlédnout 
v době od 10. do 30. června 2020.“  
Malí výtvarníci byli oceněni hodnotnými věc-
nými cenami a také sladkostmi, ze kterých měli 

obzvláště radost. Ceny za všechny převzala pra-
covnice zařízení Jitka Obrová, která se zúčastnila 
slavnostní vernisáže.

Azylový dům Kyjov
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Potřebujete DJ či moderátora? 
Jsem tu pro Vás.

Svatby ● Oslavy ● Večírky ● Party 

Svatopluk Janík 
777 717 717 

svatopluk@seejay.czwww.dj-svatby-morava.cz

Nezapomeňte, že každá
akce je unikátní a koná

se pouze jednou.
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FIREMNÍ A SKUPINOVÉ 

AKCE

studené i teplé rauty
víno ze 13ti vinařství Slovácké podoblasti
nealko nápoje, káva, pivo, tvrdý alkohol
profesionální servis s obsluhou
soukromé řízené degustace s vinařem
zajištění hudby atd.

Nabízíme:

Víno jako dárek pro Vaše 
zaměstnance či obchodní partnery

vánoční večírky * obchodní setkání * rodinné oslavy

PROGRAM VÁM SESTAVÍME NA MÍRU

518 307 733, 775 700 108
INFO@SLOVACKAGALERIEVIN.CZ
WWW.SLOVACKAGALERIEVIN.CZ

(VINÁRNA POD RADNICÍ)
MASARYKOVO NÁM. 30/1
KYJOV

n Oficiální dealer vozů SUZUKI
n Autorizovaný servis
n Prodej originálních náhradních dílů
n Výkup vozidel na protiúčet
n Kompletní opravy vozů po nehodě

Pobočka UH CAR, s.r.o. s 20 letou
tradicí prodeje a servisu vozů.

Suzuki
v Hodoníně

Váš autorizovaný prodej a servis vozů značky SUZUKI v Hodoníně

UH CAR, s. r. o.
Brněnská 3979 (vedle Shell), 695 01 Hodonín, tel.: 577 700 020, mobil: 770 194 700
prodej.suzukiho@uhcar.cz, www.uhcar.cz
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Masarykovo nám. 17/6, Kyjov
Tel.: 739 439 599• THertl@obchod.rsts.cz

› Na pořízení nebo rekonstrukci 
vašeho bydlení

› Atraktivní úroková sazba 
po celou dobu splácení

› Bez nutnosti vlastních úspor

Reprezentativní příklad ve výši 300 000 Kč na 207 měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 4,34 % p.a. (pevná), 129 měsíčních splátek PU 1 090 Kč a 129 měsíčních vkladů 900 Kč. Fáze úvěru ze stavebního spoření: 
úroková sazba 3,1 % p.a. (pevná) a 78 měsíčních splátek SU 2 550 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 80 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/ čtvrtletí. 
Celkem zaplatíte 459 665 Kč, RPSN 5,16 % p.a. Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena. Bližší informace najdete na www.rsts.cz.

M
Te

›

v
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›

Půjčíme vám

až 1 000 000 Kč

bez zajištění
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Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

nově na Masarykově nám. 5/30 
(vedle Pizzerie u Martina)

Zdravíčko
v novém!

18 let s vámi
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 5%Nabízíme: bioprodukty, bezlepkové
potraviny, farmářské produkty, 
fitness výživu, čerstvé pečivo, 
Bylinky a čaje, ořechy 
a sušené plody, Ekodrogerie, 
dárkové zboží a další.

Dobrovského 899, Kyjov, E: kyjov@zempostober.cz, T: 518 612 470

PO–PÁ: 7.00 – 18.00
SO: 7.30 – 12.00
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Sud
s víkem

120, 220 l  

IBC kontejner  
1 000 l 

Barel
s víkem

černý/zelený
50, 100, 120 l

Popelnice 
PVC

120,240 l

Trháček  na ovoce
 s teleskopickou 

tyčí 
(nebo bez tyče)

Sud 75 l
 široké hrdlo

Konev 
široké hrdlo

50 l
Zavařovací

sklenice

Bedny červené 
20, 30 kg
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V sobotu 27. září se v Kyjově uskuteční tradiční 
cyklistické závody. Letošní ročník se pojede na 
novém okruhu a pořadatelé žádají občany Kyjova 
a okolních obcí o součinnost.  Dopravní omeze-
ní bude začínat v 8:00 a končit přibližně v 18:00. 
Úplná uzávěra se týká Masarykova náměstí, části 
ulic Svatoborská, Jungmannova, Žižkova, Dob-
rovského, třídy Komenského, Sv. Čecha, Janáčko-
va, Újezd. Jednosměrná uzávěra ulic Dvořákova, 
Nětčická, Brandlova, Klvaňova, Moravanská. Silni-
ce 422 z Kyjova směrem na Kelčany a  Žádovi-
ce bude obousměrně uzavřena. Ideální objízdná 
trasa je přes obec Vlkoš. Z Nětčické ulice bude 
možnost odbočit směrem na Kostelec, ale vjezd 

na trasu závodu bude povolen pouze na pokyn 
pořadatele, a to až po průjezdu účastníků cyklis-
tického závodu. Cesta z Kyjova do Kostelce, nebo 
ve směru do Žádovic bude přes Vlkoš rychlejší. 
Níže v mapce je zobracena celá mapa závodu a 
detail Kyjova. Červeně vyznačené silnice budou 
pro veřejnou dopravu uzavřeny obousměrně. 
Žlutě vyznačené silnice  budou uzavřeny  v pro-
tisměru závodu, bude možné jet pouze po směru 
závodu a všichni účastníci silničního provozu se 
musí na trati závodu řídit pokyny pořadatelů. Čer-
vená šipka značí směr závodu, zelená směr vjez-
du do uzavřené oblasti a fialová směr výjezdu z 
uzavřené oblasti.

CK Dacom Pharma Kyjov

Na kole regionem 
kyjovského Slovácka
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KYJOGRAF

Plánujete-li navštívit více projekcí či koncertů v rámci festivalu Kyjograf, doporučujeme zakoupit akreditaci = 
celofestivalovou vstupenku. Ta platí po celou dobu trvání festivalu a slouží jako volná vstupenka na všechny 
festivalové projekce, debaty a koncerty (vyjma animačních kurzů). Cena akreditace činí 550 Kč, pro studenty, 
seniory a členy filmového klubu 500 Kč. Akreditace je přenosná, může ji tedy na různá představení používat 
několik osob. Zakoupenou akreditaci si osobně vyzvedněte během festivalu na pokladně kina Panorama.

Zájemci o kurz animace pište na e-mail: info@kyjograf.cz nebo na facebooku Filmový festival Kyjograf. 
Kapacita kurzů je omezena. Pro více informací nás sledujte na sociálních sítích a webu www.kyjograf.cz.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci si vyhrazujeme právo na změnu v programu, pro nejaktiálnější 
informace nás sledujte na webu a sociálních sítích. Aktuální situaci a nařízení vlády bedlivě sledujeme a chystáme 
taková bezpečnostní opatření, aby mohl filmový festival bezpečně proběhnout. 
město Kyjov

09:00-12:00  Filmová dílna pro seniory - kurz animace (Studio Scala)
13:00-16:00  Filmová dílna pro osoby s mentálním postižením - kurz animace (Studio Scala)

16:30    Sólo (host: Vít Schmarc)
     Dokumentární / Hudební / Životopisný, Česko / Francie / Argentina / Rakousko, 2019, režie: Artemio Benki

19:00    Krajina ve stínu (host: Bohdan Sláma)
     Drama / Historický, Česko, 2020, režie: Bohdan Sláma

22:30    PLOY (alternativní jazz, instrumentální trio)
Foyer    DJ PDCH all night long

13:00-16:00  Filmová dílna pro děti - kurz animace - (Studio Scala)
     Intenzivní kurz pro 12 dětí.

13:00    Češi jsou výborní houbaři (host: Petr Racek)
     Dokumentární, Česko, 2020, režie: Apolena Rychlíková

15:00    Služebníci (host: brzy představíme)
     Drama, Slovensko / Česko / Rumunsko / Irsko, 2020, režie: Ivan Ostrochovský

17:30    Havel (host: Slávek Horák)
     Drama / Životopisný, Česko, 2020, režie: Slávek Horák

21:00    Katarzia (slovenský girl folk rap)
     Katarzia spojuje živé nástroje s elektronikou a skrze své texty otevřeně pojmenovává
     momenty a příběhy z našich životů.

23:00    WWW NEUROBEAT (electro-industrial, alternativní hip-hop)
     Hudba WWW originálně slučuje postupy hiphopu, industriálu, elektroniky a volné skladby.
     Autorem textů je známý malíř Lubomír Typlt.

00:30    Afterparty ve foyer: Losko /KOSMOSPIEL/ + PDCH

13:00    Princezna zakletá v čase
     Pohádka / Fantasy, Česko, 2020, režie: Petr Kubík

15:30    Šarlatán (host: Marek Epstein)
     Životopisný / Drama, Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, režie: Agnieszka Holland

19:00    Dědictví aneb Kurvahošigutntág (zdarma dopíjení bečky a vína)
     Komedie, Československo, 1992, režie: Věra Chytilová
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VÝJIMEČNÁ HUDEBNÍ LAHŮDKA V LETNÍM KINĚ
Nenechte si ujít jedinečnou hudební událost se Zlínskou filharmonií, kterou pro vás připravujeme na  
11. září pod širým nebem v Letním kině v Kyjově. Pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského se roze-
zní nástroje sedmdesátky hudebníků a naservírují nám ty nejznámější filmové melodie. Můžete se těšit 
na hudební motivy z filmů Piráti z Karibiku, Hvězdné války, Tenkrát na západě, Sedm statečných, na 
Morriconeho filmové hity a další. Zážitek bude ještě umocněn videoprojekcí na filmovém plátně. Dopo-
ručujeme pro všechny generace.

KNIŽNÍ NOVINKY 

…A NAPOSLED KONVALINKY
Jarmila Pospíšilová, 196 stran
Hrdinkami románu jsou dvě ženy, dvaadevadesátiletá Ma-
gda a její mladší příbuzná – praneteř Eva. Magda je vážně 
nemocná a rozhodne se dobrovolně odejít ze světa. Právě 

Evě napíše velmi dlouhý dopis a ozřejmí jí některé události, které výrazně pozname-
naly vztahy v rodině. Eva tak postupně proniká do tajemného a dramatického příběhu 
ženy, která navzdory těžké době dokázala prožít bohatý a smysluplný život.

DÍVKA V PŘESTROJENÍ
Greer Macallister, 314 stran
Pro první ženu najatou Pinkertonovou detektivní agenturou je těžké se setkat s re-
spektem, avšak nikoliv s nebezpečím. Během bouřlivých let americké občanské vál-
ky nabízejí ženám ulice Chicaga převážně nebezpečí a zmar – pokud tou ženou není 
Kate Warnová, první členka Pinkertonovy detektivní kanceláře a zoufalá vdova s mnoha 
schopnostmi. Příběh je inspirován skutečnou postavou Kate Warnové a její prací pro 
americkou národní detektivní kancelář.

KDYŽ MÁ ŠTĚSTÍ KLIKU
Aurélie Valognesová, 294 stran
Šestiletý Jean a jeho svérázná babička. Dvojice, která je 
zárukou léčivě dobré nálady.  Francie roku 1968. Jeanovi 
je šest let a matka ho ze dne na den nechá u jeho babič-
ky. Vycházet s babi Lucette není zrovna snadné, má však 
velké a něžné srdce. Oba dva na své životní pouti právě 
zdolávají docela jinou etapu – ona už všechno viděla, on 
se všemu diví. Jean a Lucette čekají, až se matka vrátí, a 
zatím si jeden druhého získá.

První sobotu v září společně otevřeme veřejnou venkovní knihovničku. Bude umístěna v městském 
parku v Kyjově. Slavnostnímu otevření předchází odpoledne plné her a zábavy pro všechny malé i vel-
ké, čtenáře i nečtenáře. Myšlenkou vytvořit v Kyjově venkovní knihovničku se zabýváme již několik let, 
jen jsme hledali možnosti a cesty k jejímu uskutečnění.  V roce 2018 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž a 
vybírali jsme nejlepší návrh, jak bude knihovnička vypadat. Sešlo se na 70 originálních návrhů. Vítězem 
se stala knihovnička ve tvaru sovy.
Po dlouhém administrativním průtahu je knihovnička již ve vý-
robě a 5. září v 15:30 bude slavnostně odhalena. Do parku vás 
zveme již od 13:00. Děti se mohou těšit na soutěže o ceny, 
čtení na dece, vystoupení Loutkového divadélka Vnouček, 
technickou dílničku pro děti, malování pro malé i velké, minitrh 
potřeb pro příjemné čtení, malé občerstvení či aktivitu kniha 
za knihu (přines knížku, kterou už „nepotřebuješ“ a odnes si 
tu, kterou chceš) a další. Sejdeme se v sobotu 5. září od 13:00 
v městském parku v Kyjově. Těšíme se na všechny. 
Akci pořádá spolek Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. v rámci 
projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu II.

Martina Urbancová, Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Čtenáři i nečtenáři, popadněte knížku a hurá do parku!



TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA

STR. 15

KULTURNÍ POZVÁNKY

MKS KYJOV 
Pátek 4. 9. v 7:00 – 15:00, před Domem 
kultury a městská tržnice
FARMÁŘSKÉ TRHY
Srdečně vás zveme na farmářské trhy, na 
kterých bude tradiční nabídka rozšířena o 
výrobce a řemeslníky nabízející produkty s 
regionální značkou kvality. Poslední farmář-
ské trhy 2020 se uskuteční v pátek 2. října.

Čtvrtek 10. 9., před radnicí
BEÁTA RAJSKÁ
WORKSHOP PRO RADOST
Staň se módní návrhářkou nebo modelkou, 
potkej se s věhlasnou módní návrhářkou 
Beatou Rajskou. Workshop pro děti s ma-
minkami a babičkami proběhne před ky-
jovskou radnicí. Děti si vyzkouší kresbu 
modelů, aranžování na figurínách i chůzi 
po červeném koberci. 

Čtvrtek 10. 9. v 17:30 a ve 20:00,
divadelní sál
DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI
Nový termín konání (původní termín 7. 4. 2020)
V samém centru kyjovského Dolňácka, v 
Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly 
nástroje muziky s názvem Žadovjáci. Brzy 
se zařadila mezi přední amatérské decho-
vé orchestry. Současným kapelníkem a 
uměleckým vedoucím je Ladislav Svobo-
da. Koncert bude jubilejní, v tomto roce 
totiž slaví kapela Žadovjáci 65. výročí, zpě-
vák kapely Miroslav Surka 80 let a kapelník 
Ladislav Svoboda 70 let.

Pátek 11. 9. ve 20:00, letní kino
FILMOVÉ MELODIE POD ŠIRÝM NEBEM
PIRÁTI Z KARIBIKU, STAR WARS, 
MORRICONE A DALŠÍ
Co jste ještě nezažili? Když vám síla sedm-

desátky hudebníků servíruje ty nejznáměj-
ší filmové soundtracky pod širým nebem. 
A k tomu videoprojekce. To všechno jsou 
emoce, které zasáhnou všechny generace. 
Nenechejte si ujít tento jedinečný hudební 
zážitek se zlínskou filharmonií.  Informa-
ce na www.dum-kultury-kyjov.cz, před-
prodej na pokladně Domu kultury Kyjov, 
v Informačním centru města Kyjova a na  
www.ticketportal.cz. 

Sobota 12. 9. v 16:00, Masarykovo náměstí
KYJOV – MĚSTO VÁLEČNÝCH 
HRDINŮ 2020
Tradiční vojensko-historická bojová ukázka 
k uctění 75. výročí ukončení 2. světové války. 
Od 11:00 přístupná vojenská ležení. Za podpo-
ry Ministerstva obrany, města Kyjova pořádá 
MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE 
JANA INGRA z.s. ve spolupráci s MKS Kyjov.

EXPEDIČNÍ KAMERA 
ZNOVU V KYJOVĚ
Rok 2020 přináší na plátna kin už 11. ročník festivalu Expediční 
kamera. Parádní filmovou podívanou pořádá největší cestova-
telský portál v  České republice, HedvabnaStezka.cz, společ-
ně s časopisem Travel life. Díky nim zjistíte, že cestovat se dá 
opravdu kamkoliv a jakkoliv. Přijďte do kina Panorama v Kyjo-
vě dne 22. září v 18:00 a inspirujte se k expedici, k výletu nebo 
sportovnímu zážitku, při kterém posunete své limity.
Letošní inspirací vám může být snímek dokumentující první 
velké putování mladého nomáda v Mongolsku, návštěva dob-
rosrdečného kmene indiánů uprostřed venezuelské džungle, 
sjezd divoké řeky v hlubokém údolí pohoří Tian Shan, odhodlá-
ní kubánských surfařů postavit se vlnám i režimu nebo nahléd-
nutí do  duší sportovců, kteří během závodu B7 (Beskydská 
sedmička) zvládli překonat nejen celý beskydský hřeben, ale 
především sami sebe. (rz)

ZAŽÍT KYJOV JINAK TENTOKRÁT 
HLAVNĚ V NĚTČICÍCH
Sousedská slavnost s cílem oživit netradiční a opomíjená místa v Ky-
jově se přesouvá zejména do Nětčic. Pro ty z vás, kteří si nedovedete 
představit slavnost bez stánků v městském parku máme dobrou zprávu 
– část festivalu tam zůstává. Letos se můžete těšit na bohatý program 
pro děti, stánky s lokálními produkty, brunch v trávě, guláš od mysliv-
ců či přehlídku kyjovských kapel a mnohé další. Cílem tohoto ročníku 
je spojit sousedy a být více komunitní. Tak si zapište 19. září do diáře, 
upečte třeba buchtu a přijďte s námi začít den pozdní snídaní v trávě. 
Pro více informací sledujte naši facebookovou událost.

Tým Zažít Kyjov jinak



ZÁŘÍ 2020

STR. 16

KULTURNÍ POZVÁNKY

Úterý 15. 9. v 19:00, divadelní sál
SKOROŇÁCI
Ze Skoronic pochází i jedna z nejstarších de-
chových hudeb - slovácká krojovaná dechová 
kapela Skoroňáci byla založená již v roce 1918. 
Největšího úspěchu kapela dosáhla v roce 1981, 
kdy se v Českých Budějovicích stala vítěznou 
kapelou národní soutěže "Zlatá křídlovka". De-
chová kapela Skoroňáci hraje repertoár, který 
tvoří skladby místních i krajových autorů.

Neděle 20. 9. v 15:00, divadelní sál
VYLETĚLA HOLUBIČKA
XXX. ročník soutěže dětských zpěváků
Zazpívají děti reprezentující region Severního 
Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází cimbálo-
vá muzika Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. 

Čtvrtek 24. 9. v 18:00, divadelní sál
JIRKA KOLBABA
VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
Nový termín konání (původní termín 28. 4. 2020)
Návštěva Afriky je plná vzrušení ze splně-
ného snu. 

Úterý 29. 9. v 19:00, divadelní sál
APOLLON QUARTET
Nový termín konání (původní termín 17. 3. 2020)
Zveme vás na koncert Kvarteta Apollon, 
které patří mezi přední reprezentanty slav-
né české kvartetní školy.

Úterý 29. 9. v 18:00, kino Panorama 
BORŠOVBYL – OHLÉDNUTÍ ZA NEJVĚTŠÍ 
EKOLOGICKOU HAVÁRIÍ V HISTORII KYJOVA
Beseda s pamětníky v kině Panorama.

KURZ TANCE PRO STUDENTY 
A UČNĚ ZAČÁTEČNÍKY
Kurz obsahuje třináct lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách, zahájení ve čtvrtek 1. října 
a ukončení v lednu 2021. Na 1. lekci nutný 
společenský oděv. 

Připravujeme:
2. 10. - ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – původní 
termín 16.4. 
6. 10. - DH STŘÍBRŇANKA
8. 10. - MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY 
(divadlo pro dospělé) Hrají: Miroslav Etzler, 
Petr Halberstadt, Gabriela Míčová.
12. 10. - CONCENTUS MORAVIAE – Beata 
Hlavenková (klavír, zpěv) v tomto roce zís-
kala cenu Anděl za desku Sně, kterou před-
staví v Kyjově při svém autorském večeru.
14. 10. - TALKSHOW – URŠULA KLUKOVÁ 
- v předprodeji 
15. 10. - TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS – 
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ – původní termín 20.5. 
21. 10. - DH VALAŠKA
23. 10. - KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI 
MAZLÍČCI – původní termín 24. 4.
26. 10. - VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY -  
v předprodeji v IC Kyjov
19. 11. - KOLLÁROVCI – původní termín 12.3. 
- vyprodáno
1. 12. - DH MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE
6. 12. - OBUŠKU, Z PYTLE VEN! (pro děti  
i dospělé) – původní termín 21.3.
9. 12. - VZHŮRU DOLŮ – původní termín 2. 4.
Představení COMMEDIA DELL’ARTE 2 
(původní termín 21.4.) se koná 9. 6. 2021. 
Koncert BABORÁK ENSEMBLE (původní  
termín 16. 4.) se přesunuje na rok 2021. 
Koncert ŠLÁGRPARTA & ŠLÁGR PÁRTY 
(původní termín 19. 4.) BYL ZRUŠEN.

KINO PANORAMA
Rezervované vstupenky je nutné si vyzved-
nout nejpozději 30 minut před začátkem promítá-
ní. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky 
zrušeny. Zrušené vstupenky mohou být prodány 
případným zájemcům o dané představení.

Vzhledem k  současné situaci Covid-19 ve 
světě může dojít k posunu některých pláno-
vaných premiér filmů a tím pádem ke zrušení 
projekcí a náhradnímu programu. Proto pro-
sím sledujte webové stránky nebo facebooko-
vý a instagramový profil kina, kde je program 
stále aktuální. Děkujeme za pochopení.

Středa 2. 9. v 19:00
JESKYNĚ
Thajsko/Irsko/2019, režie: Tom Waller, 104 
min, nevhodný do 12 let, titulky. Film inspiro-
vaný skutečnými událostmi, které se odehrá-
ly v Thajsku v létě roku 2018. Dvanáctičlenný 
chlapecký fotbalový tým v čele s trenérem 
tehdy při povodni uvázl v jeskynním komple-
xu Tham Luang. Vysvobození se jim dostalo 
až po více jak dvou týdnech za pomoci po-
četného týmu z různých koutů světa. 

Čtvrtek 3. 9. v 17:30, pátek 4. 9. ve 20:00, 
neděle 13. 9. v 17:30
AFTER: PŘIZNÁNÍ
USA/2020, cca 100 minut, nevhodný do 12 
let, titulky. Láska Tessy a Hardina je osudová 
a jeden bez druhého nemůže být. Když se 
Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli 
sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená. 

Čtvrtek 3. 9. ve 20:00, sobota 26. 9. v 17:30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR/2020, režie: Jiří Diarmaid Novák, 99 
minut, přístupný. Čenda (Karel Zima) s 
Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě 
na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, 
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a 
nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To 
ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. 

Pátek 4. 9. v 17:30, neděle 20. 9. v 15:00
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
USA/Španělsko /2020, 105 minut, české 
znění, přístupný. Co byste dělali, kdybyste 
dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, 
které mají kouzelnou moc proměnit vás v 
jakékoli zvíře? Tohle by mohla být šance 
na změnu, na dobrodružství a zábavu, na 
opravdový rodinný život.

Sobota 5. 9. v 17:30/čz, neděle 6. 9. ve 
20:00/titulky, sobota 12. 9. ve 20:00/čz
NOVÍ MUTANTI
USA/2020, režie: Josh Boone, 95 minut, 
nevhodný do 12 let. Pět mladých lidí se 
speciálními schopnostmi je drženo proti 
své vůli v tajném zařízení. 

Sobota 5. 9. ve 20:00, pátek 11. 9. ve 20:00
TENET
USA/Velká Británie/2020, režie: Christo-
pher Nolan, 150 minut, nevhodný do 12 let, 
titulky. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi 
spektáklu filmového vizionáře Christophe-
ra Nolana je jediné slovo - TENET. V tem-
ném světě mezinárodní špionáže bojuje o 
záchranu celého světa. 

Neděle 6. 9. v 15:00
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
USA/2020, 91 minut, české znění, přístupný. 

Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvěd-
čí o tom, že všechny trable světa se dají vyře-
šit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.

Neděle 6. 9. v 17:30/2D/čz, sobota 12. 9. v 17:30/ 
3D/čz, sobota 19. 9. ve 20:00/2D/titulky
MULAN 2D/3D
USA/2020, 106 minut, přístupný. Když cí-
sař Číny vydá nařízení, že jeden muž na 
rodinu musí sloužit v císařské armádě k 
obraně země před nájezdníky ze severu, 
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojov-
níka, zaujme místo svého nemocného otce. 

Středa 9. 9. v 15:30
SUPER MAZLÍČCI
Německo/Čína/2020, 89 minut, přístupný, 
české znění. Animovaný rodinný příběh od 
režiséra Reinharda Kloosse (Hurá do Afri-
ky!). Starosta města se zbláznil. Rozhodl 
se vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich 
domova udělat město robotů.     

Středa 9. 9. v 19:00
K2 VLASTNÍ CESTOU
ČR/2020, režie: Jana Počtová, 93 min, ne-
vhodný do 12 let. Klára Kolouchová jako 
první rodilá Češka zdolala před lety Mount 
Everest a v loni jako první Češka a teprve 
dvacátá žena světa vystoupala i na druhou 
nejvyšší horu světa  - na nebezpečnou K2. 

Čtvrtek 10. 9. v 17:30, pátek 11. 9. v 17:30,
nedělě 13. 9. ve 20:00, čtvrtek 17.9. ve 20:00
ŽENSKÁ POMSTA
ČR/2020, režie: Dušan Rapoš, 88 minut, ne-
vhodný do 12 let. Na skupinové psychoterapii 
se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého 
věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají 
stejný problém. Jejich deprese a trápení mají 
totiž společného jmenovatele: nevěru manželů, 
kterým obětovaly desítky let společného života. 

Čtvrtek 10. 9. ve 20:00 
3BOBULE
ČR/2020, režie: Martin Kopp, 103 minut, 
přístupný. Po mnoha sklizních… Honza a 
Klára se stali majiteli vinařství a rodiči roz-
pustilých dvojčat. Jenže všední starosti 
dokáží být občas úmorné, takže v manžel-
ství jim to právě teď moc neklape.

Neděle 13. 9. v 15:00
HURÁ DO DŽUNGLE
Mauricius/2020, 84 minut, české znění, 
přístupný. Když do hluboké džungle zavítá 
návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadše-
na,   protože jim předá schopnost mluvit. 
To ale ještě netuší, že ve skutečnosti byl 
vyslán, aby jejich planetu ovládl.

Středa 16. 9. v 16:00
Biosenior: ŠARLATÁN
ČR/SR/Irsko/Polsko/2020, režie: Agnieszka 
Holland, 118 minut, nevhodný do 12 let. Pří-
běh je inspirován skutečnými osudy léčite-
le Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu 
několika desetiletí obracely s prosbou o po-
moc statisíce lidí ze všech společenských 
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností 
politického i kulturního života. Mikolášek je 
člověk bez odborného lékařského vzdělání, 
ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním 
diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemo-
ci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.    
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Středa 16. 9. v 19:00
FAMU V KINĚ 01
ČR/2020, 65 min, nevhodný do 12 let.  
Krátká pocta Miloši Formanovi Ahoj, na   
Oscara nominované loutkové drama  Dce-
ra, nekompromisní černá komedie o part-
nerských vztazích Sh_t Happens, poetický 
návrat do dětství Schovka nebo sugestivní 
portrét o ztrátě blízkého člověka M E Z E R 
Y. Limity ženského multitaskingu vtipně vy-
stihuje  Podle Sylvie. Problematiku  ústavní 
péče přibližuje animovaný dokument  Kdo 
se se mnou zatočí  a  pomyslnou tečkou 
na  závěr je sarkastická anekdota o  přijetí 
vlastního těla Měj se ráda. 

Čtvrtek 17. 9. v  17:30, pátek 18. 9. v  17:30, 
neděle 20. 9. v 17:30, pátek 25. 9. v 17:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
ČR/2020, režie: Petr Kubík, 112 minut, pří-
stupný. Mladá a rozmazlená princezna El-
lena musí v jednom opakujícím se dni za-
bránit zakletí celého království a nalézt své 
čisté srdce, aby tak přemohla Černou bouři 
seslanou zlou sudičkou.     

Pátek 18. 9. ve 20:00, neděle 20.9. ve 20:00
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
USA/2020, cca 100 minut, nevhodný do 
15 let, titulky. Zatímco se sebranka nejhor-
ších tyranů a geniálních zločinců připravu-
je rozpoutat válku, jež má zahubit miliony 
lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem 
a zastavit je. 

Sobota 19. 9. v 17:30, neděle 27. 9. v 15:00
MÁŠA A MEDVĚD:  MÁŠINY PÍSNIČKY
Rusko/2020, 78 minut, české znění. Okouzlující 
animované příběhy nerozlučné dvojice, která si 
získala srdce dětí i dospělých na celém světě. 

Úterý 22. 9. v 18.00
PŘEHLÍDKA OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
„EXPEDIČNÍ KAMERA“
V letošním programu najdete pět filmů, 
které vás zavedou za nomády do Mongol-
ska, za dobrosrdečnými indiány do vene-
zuelské džungle, sjedete divokou řeku v 
pohoří Tian Shan, navštívíte kubánské sur-
faře a nahlédnete do duší sportovců, kteří 
během závodu B7 (Beskydská sedmička) 
zvládli překonat nejen celý beskydský hře-
ben, ale především sami sebe. 

Středa 23. 9. v 19:00
LOLA
Francie/Belgie/2020, režie: Laurent Micheli,  
87 min, nevhodný do 12 let, titulky. Být 
svobodná a na nikom závislá je životním 
krédem dospívající Loly. Její představa 
však naráží na maloměšťáckou povahu 
otce, pro kterého je idea tradičního rodin-
ného štěstí nedotknutelná. 

Čtvrtek 24. 9. v 17:30, pátek 25. 9. ve 20:00, 
sobota 26. 9. ve 20:00, nedělě 27. 9. v 17:30
BÁBOVKY
ČR/2020, režie: Rudolf Havlík, 97 minut, 
nevhodný do 12 let. Příběhy hrdinů Bábo-
vek nám ukáží, že některá setkání dokáží 
navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nená-
vistí nebo láskou. 

Čtvrtek 24. 9. ve 20:00
RYTMUS: TEMPOS
Slovensko/2020, režie: Nazarij Kľujev, Ro-

man Kelemen, 90 minut, nevhodný do 12 
let. Hudební dokument Tempos vypráví 
příběh Patrika „Rytmusa“ Vrbovského. Tři 
dekády slovenské hip-hopové scény pře-
vyprávěné nejpopulárnějším rapperem od 
úplného začátku až dodnes. 

Neděle 27. 9. ve 20:00
NADĚJE
Norsko/Švédsko/2020, 126 minut, nevhod-
ný do 12 let, titulky. Silné drama Naděje 
dává své hlavní hrdince v plné síle jen sla-
bou naději, když lékaři den před Vánocemi 
zjistí, že má neléčitelný nádor. Ze života jí 
zničehonic zbývá už jen opravdu málo a 
ta největší zkouška čeká na vztah s jejím 
mužem.

Středa 30. 9. v 19:00
ŽALUJI!
Francie/Itálie/2020, režie: Roman Polan-
ski, 132 min, nevhodný do 12 let, titulky. V 
roce 1894 je důstojník francouzského ge-
nerálního štábu Alfred Dreyfus nepravdivě 
obviněn z velezrady a odsouzen k doživo-
tí. Tato událost vstoupila do historie jako 
Dreyfusova aféra. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do 24. 9.  
Výstava grafiky Petry Tomčalové z Kyjova. 
Výstava je ke shlédnutí každý čtvrtek od 
13:00 do 17:00 na pobočce knihovny v Bo-
huslavicích.

Čtvrtek 3. 9. v 17:00, přednáškový sál
KOLUMBIE 
aneb 20 měsíců nefalšovaného kolumbij-
ského divokého západu. Přednáší Matěj 
Ptaszek, spisovatel, hudebník a fotograf. 

Sobota 5. 9. v 13:00, městský park
KNIHOBUDKA - KSVP

Středa 9. 9. v 17:00, studovna - čítárna
KOUZLO VNITŘNÍHO VEDENÍ
Přednáší Ing. Zdeněk Zamazal.

Pondělí 14. 9. v 9:00, jídelna CSS Kyjov
Beseda s uživateli CSS Kyjov s názvem 
SETKÁNÍ S POEZIÍ + půjčování knih.

Čtvrtek 17. 9. v 17:00, přednáškový sál
GRUZIE 
Cestovatelská přednáška Michala Štěpánka. 

Sobota 19. 9. v 10:00 
ZAŽÍT KYJOV JINAK!
- v 10:00 loutkové divadlo Vnouče manželů Bílých
- dopolední výtvarné dílny pro děti, prodej šperků
- ukázka činnosti klubu filatelistů
- umísťovací výstava koček

Středa 23. 9. v 17:00  
LiStOVáNí – ŠPEKY (Rob Grant) 
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka 
vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. 
A někdy i ti ostatní. 

Čtvrtek 24. 9. v 15:00, přednáškový sál 
NEJ… 2019
- vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2019
- vyhlášení dobrovolníka roku 2019 a oce-
nění nominovaných v  rámci ankety Dny 
dobrých skutků

- ocenění prací žáků 4. a 5. tříd ZŠ Kyjova 
na téma "Co se mi líbí na babičce a dědeč-
kovi (čeho si na nich vážím)?"  

Středa 30. 9. v 10:00, přednáškový sál
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Téma semestru: České dějiny a jejich sou-
vislosti II. 

RADNIČNÍ GALERIE
7.  9. – 29. 9.
SUPŠ tady, teď, už! 
Město Kyjov vás co nejsdrečněji zve na vý-
stavu, která představuje veřejnosti práce 
žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v 
Uherském Hradišti. Díky devíti vyučovaným 
výtvarným oborům patří „UMPRUMKA“ 
mezi přední instituce uměleckého vzdělá-
vání v České republice. Základem vzdělání 
je respekt k  tradici, technologická, odbor-
ná a výtvarná příprava, vytvářející ideální 
podmínky pro osobnostní a kreativní růst 
každého žáka. Výuka je vedena kvalifikova-
nými pedagogy a koncipována jako spojení 
klasického výtvarného školení s využitím 
nových médií a technologií. Kolekce vysta-
vená v interiéru Radniční galerie v Kyjově 
zahrnuje práce žáků pěti z devíti vyučo-
vaných oborů – designu oděvu, keramiky, 
grafického designu, sochařství a užité foto-
grafie. Všechny realizace spojuje zvládnutí 
technických a technologických parametrů, 
které je doplněno o kreativní a originální 
umělecký přístup jednotlivých autorů. 

BAREVNÉ LÉTO 
S KYJOVSKÝM ÍČKEM 2020

Atrium informačního centra, Svatoborská 
26, Kyjov. Více informací na plakátech.  
V případě nepříznivého počasí se akce ruší 
– sledujte FB infocentra! Vstup zdarma.

Neděle 13. 9. v 17:00 Setkání při písničce: 
tradičně aj netradičně – účinkují: ŽS Tetky 
z Kyjova, MS z Kyjova, ŽS ze Ždánic, MS ze 
Želetic, TS Pajtáši, Pavel Růžička se svými 
dětmi, Jiří Petrů s dcerami Bohdanou a Ja-
nou. Doprovází: CM P. Růžičky, host: skupi-
na Začalovec.

GALERIE DOMA
Výstava ak. mal. Miroslava Bravence a jeho 
kolegů z brněnské střední umělecké prů-
myslovky. Vernisáž v pátek 11. 9. v 17:30. 
Výstava potrvá do 30. 9. 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

SVĚT KOSTIČEK
Výstava potrvá do 22. listopadu.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ V KYJOVĚ

Kurzy  jógy od 14. září
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov
Pondělí 18:00 - 19:30 – začátečníci, mírně 
pokročilí
Úterý 16:30 – 18:00 - začátečníci
Úterý 18:15 – 19:45  - mírně pokročilí, pokročilí
Středa 10:00 – 11:30 - senioři
Tel. 602 306 613, irena.kyjov@seznam.cz



ZÁŘÍ 2020

Tetičko, ušijte mně kroj 

Kniha o všech součástech kroje. 

Šití, vyšívání, opravy, oblékání  

a péče o severokyjovský kroj. 

CENA: 1200,-Kč 

www.kratka-hodonin.cz 

kratka.hodonin@seznam.cz 

PRODEJ: Hodonín, Měšťanská 46 

Pavel Krátký - ložiska, gufera 
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INZERCE V KYJOVSKÝCH NOVINÁCH

TEL.:732 415 104

KULTURNÍ POZVÁNKY

Dřevěný kvalitní Zahradní nábytek z masivního tvrdého
dřeva vysušené, 2× impegrované a 2× lakovaného v roz-
měrech 160–200 cm délka 70–80 cm šiřka, křesla dél-
ka/výška/hloubka 0,45×0,90×0,50 cm nátěr v barvách
teak, ořech, zlaty dub. vhodné do penzionu, restauraci
a pergol. Levná DOPRAVA zajištěna.

Kvalitní ruční práce • Cena od 11 800 Kč

david.ostrava@post.cz• tel.: 607 691 351

Zahradní nábytek
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KVALITNÍ NÁBYTEK 
Z TVRDÉHO 

MASIVNÍHO DŘEVA

RUČNÍ PRÁCE

david.ostrava@post.cz
tel.: 607 691 351

VRAKOVIŠTĚ VACENOVICEVRAKOVIŠTĚ VACENOVICE

 PNEUSERVIS • DESINFEKCE KLIMATIZACÍ • NÁHRADNÍ DÍLY

ODTAH AUTOVRAKŮ 
+DOKLAD O LIKVIDACI 
ZDARMA
Kontakt: Jan Fišman, tel.: 603 851 394 nebo 604 539 563, www.smelc.eu

Investujte
do bezpečné 
budoucnosti!

S úrokem 8,4% p.a.
již od 10.000 Kč

Více info na www.medicredit.cz
nebo tel. 608 915 103

Dárek
při návštěvě,kód TVS



TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA
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PLACENÁ INZERCE

M Ě Š ŤA N S K Á  6 2  |  H O D O N Í N

PRACOVNÍ
& OUTDOOROVÉ

ODĚVY

P O – P Á
7 . 3 0 – 1 7 . 0 0

S O
8 . 0 0 – 1 2 . 0 0

O T E V Ř E N O

MARIZ S.R.O.

Jižní Morava 106.5 FM  93.6 FM  R-BRNO

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Brno

O B C H O D N Í  C E N T R U M
(dříve RIESZ elektro Kyjov)

SVÍTIDLA • KUCHYŇKA • ŽELEZÁŘSTVÍ
ELEKTRO-INSTALAČNÍ MATERIÁL

OTEVŘENO
PO-PÁ 8.00 - 17.00
SO 8.00 - 11.30

A D A M E S  s . r . o .  |  K o m e n s k é h o  5 5 8  |  6 9 7  0 1  K y j o v

PARKOVÁNÍ
I VE DVOŘE

najdete nás 100 m 
za mostkem u gymnázia

O B C H O D N Í  C E N T R U M
(dříve RIESZ elektro Kyjov)

OTEVŘENO
PO-PÁ 8.00 - 17.00
SO 8.00 - 11.30
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