
 
 

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace, 
Masarykovo náměstí 34, 697 01  Kyjov 

 

     

 
Vážení prodejci, 
 
ráda bych Vás pozvala na XXI. Kyjovské letní slavnosti, které se uskuteční ve dnech 
12. 8. 2017 – 13. 8. 2017. Jako každoročně bude součástí slavností lidový řemeslný 
jarmark, který bude soustředěn v horní části Masarykova náměstí, a komerční jarmark, 
který bude umístěn v dolní části náměstí, občerstvení bude umístěno na náměstí podél 
chodníku směrem ke kostelu.  

 

INFORMACE  KE  KOMERČNÍMU  A  LIDOVÉMU  JARMARKU 
 

Kyjovské letní slavnosti ve dnech 12. 8. - 13. 8. 2017 (sobota, neděle) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidový jarmark, komerční jarmark, prodej občerstvení  
Konání komerčního a lidového jarmarku bude:  
v sobotu 12. 8. 2017 od 9:00 - 17:00 hodin 
v neděli  13. 8. 2017 od 9:00 - 17:00 hodin   

 

Prodejce a řemeslníky na lidovém jarmarku bych ráda požádala o vhodné dobové 

nebo lidové oblečení. 
 

 LIDOVÝ  JARMARK (stánek MKS)  -  na dva dny                 550,- Kč 

 LIDOVÝ  JARMARK (vlastní stánek) -  za 1 m na dva dny     260,- Kč 

                                                                    

 KOMERČNÍ JARMARK  -  za 1 m na 2 dny         700,- Kč 
 

 PRODEJ OBČERSTVENÍ                  -  za 1 m na 2 dny     1 000,- Kč       
+ poplatek za elektřinu  
   připojení na elektřinu je možné jen na určených místech  
 

 
Po zaslání písemné přihlášky Vám bude přiděleno prodejní místo. Po odsouhlasení 
přiděleného místa z Vaší i naší strany můžete uhradit poplatek. Přihlášky můžete doručit 

osobně, poštou nebo e-mailem pokladna@mkskyjov.cz. Přihláška se stává závazná 

až po uhrazení.   
 
- přihlášky si lze telefonicky vyžádat na čísle 518 614 624 a 773 787 864  R. Nováková  
    nebo e-mail: pokladna@mkskyjov.cz 
    nebo přihlášku najdete na stránkách http://www.dum-kultury-kyjov.cz/ 
 
-  přihlášky  přijímáme od 22. 5. 2017, úhradu odsouhlaseným přihlášek je nutné 
provést do 23. 6. 2017, přihláškám po tomto termínu vyhovíme jen v případě, že budou 
volná místa  
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- počet stánků ve vlastnictví MKS a počet míst je omezen 
 

Na základě uhrazeného poplatku Vám bude zasláno POVOLENÍ s číslem stánku a  
s vyznačením prodejního místa, zároveň bude sloužit jako propustka do uzavřeného 
areálu. 

 
Prodejní stánek musí být označen dle živnostenského zákona. Prodejce je povinen 
udržovat prodejní místo čisté a bez odpadků. 

 

Informace k provedení platby:   

 
Úhradu prosím proveďte složenkou typu C do pokladny Městského kulturního střediska 
Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova,  Masarykovo náměstí 34, 697 01  Kyjov 
nebo v hotovosti v pokladně MKS Kyjov, 2. patro R. Nováková,     
              

Stánek MKS    - 2 dny / 550,- Kč, (lidový jarmark)                 vč. DPH 21% 
     

Pronájem prodejní plochy   - 2 dny / 260,- Kč / 1 m, (lidový jarmark)        vč. DPH 21% 
(vlastní stánek)     

Pronájem prodejní plochy - 2 dny / 700,- Kč / 1 m, (komerční jarmark)  vč. DPH 21% 
              

Pronájem prodejní plochy  -  2 dny /1000,- Kč / 1 m (občerstvení)            vč  DPH 21 % 
Občerstvení 
 
Poplatek za odběr energie - poplatek  za  1 den: 

1.   do 500W              zásuvka 230V/16A 
 

50,-Kč 

2.   500W až 1000W zásuvka 230V/16A 
 

100,-Kč 

3.   1000W až 2000w zásuvka 230V/16A 
 

200,-Kč 

4.   2000W až 2500W zásuvka 230V/16A 
 

300,-Kč 

5.   2500W až 4000W zásuvka 400V/25A 
 

750,-Kč 

6.   4000W až 8000W zásuvka 400V/25A 
 

1050,-Kč 

7.   8000W až 12000W zásuvka 400V/25A 
 

1250,-Kč 

 

 
 
Těšíme se na Vás  v Kyjově. 
                                                                Za MKS Kyjov       Romana Nováková   
                                                                   


