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FARMÁŘSKÉ TRHY
Uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdélníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření, bylinky,  
čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, zahradnické potřeby,  bezlepkové výrobky. Poslední farmářské 
trhy se uskuteční v měsíci říjnu (tj. 6. 10.).

ŘEMESLA NA KYJOVSKU
Akce zaměřená na řemesla i tradiční jídla. Od 15 hodin bude hrát dechová hudba Záhorienka, od 17:30 
bude „Zarážání hory“, součástí (od 15 do 18 hodin) bude nabídka tradičních jídel (patenty, pecáky, perníčky 
a další), burčáku, ukázky řemesel, expozice včelařů. Od 18:30 hodin bude hrát New Vermona do 22 hodin.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

OBRAZY
Vernisáž výstavy obrazů mladého nadějného autora Martina Burdíka. Výstava potrvá do 6. října.
   

SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB

MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH
Dechová hudba MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH vznikla začátkem roku 2012 v Chýnově u Tábora. Jejím 
zakladatelem a kapelníkem je Radek Hruška. Repertoár kapely je tvořen také hudebními díly v rytmu polky  
a valčíku předních jihočeských autorů (L. Kubeš, A. Doško, J. Lipold, V. Béreš a dalších). O co nejlepší přípravu 
na vystoupení se na zkouškách stará umělecký vedoucí Vladimír ELNER, který působil jako dirigent Posádkové 
hudby Tábor. Věk muzikantů se pohybuje mezi 16. a 50. rokem, takže můžeme říci, že naše hudební uskupení 
je velice mladé. Koncert v Kyjově má název „5 let s muzikou“ věnovaný 5. výročí založení kapely. Na 
repertoáru budou čistě jihočeské lidovky a dechovky.

BEDŘICH SMETANA – MÁ VLAST
Cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník. Hraje Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín. Na postu dirigenta se při této velké kyjovské hudební události představí známý dirigent 
a osobnost s bohatou uměleckou historií- pan Petr Chromčák, absolvent kyjovského gymnázia, který prožil 
dětství i mládí v Kyjově .

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY,  
VINNÝCH HROZNŮ A KVĚTIN
Český zahrádkářský svaz Kyjov pořádá oblastní výstavu ovoce, zeleniny, vinných hroznů a květin. Zve výbor 
ČZS Kyjov. 

IX. SVATOVÁCLAVSKÝ PŘEBOR V ŠACHU
IX. Svatováclavský přebor historického okresu Kyjov v  šachu – otevřený přebor okresu Kyjov v rapid šachu 
na rok 2017. Prezence od 8:30 h, zahájení v 9 h, tempo hry je stanoveno na 2 x 20 minut, hraje se 7 kol. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. 9. (PO) na sachykyjov@seznam.cz. Přihlášení při prezenci možné pouze 
do naplnění kapacity sálu. Amatérské i profesionální šachisty všech věkových kategorií zvou pořadatelé ze 
spolku Šachy Kyjov. Více na www.sachykyjov.sweb.cz. Vklad 60 Kč, pro hráče ročníku 2002 a mladší zdarma. 

pátek 8.
7 – 15 h
před Domem kultury 
a městská tržnice 

pátek 8.
od 15 hodin 
před radnicí 
vstup volný 

pondělí 11.
v 16.30  h 
Galerie-Čajovna
DK Kyjov
vstup volný

úterý 12. 
v 19 h
divadelní sál  
vstupné 150 Kč 

neděle 17. 
v 19.30 h 
divadelní sál  

22. – 24. 
malý sál

středa 28.
v 9 h 
foyer estrád.sálu  



fotostudio  •  graf ika  •  t isk  •   knihařské zpracování
www.tiskarnakyjov.cz
Kompletní řešení Vašich tiskovin!

KURZ TANCE PRO STUDENTY  
A UČNĚ ZAČÁTEČNÍKY
Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení ve čtvrtek 5. října a ukončení v lednu 2018, 
kurzovné 950 Kč. Na 1. lekci nutný společenský oděv. 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
První lekce proběhne v pondělí 2. října 2017 od 19.45 hodin do 22 hodin. Přihlašovat se můžete v předprodeji 
na Kulturním domě (pondělí - pátek 9:00 – 17:00) nebo mailem program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí  
v estrádním sále Kulturního domu pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka. Kurzovné je 1.000,- Kč.
   

Připravujeme: 

3. 10. (ÚT) 19.30, divadelní sál 
JAROSLAV SVĚCENÝ
Koncert mimo předplatné Kruhu přátel hudby.

5. 10. (ČT) 19.00, divadelní sál 
PETR KOLÁŘ - TOUR 2017                  
Několikanásobný Stříbrný slavík Petr Kolář zavítá do Kyjova v rámci akustického turné „Jednou nebe zavolá“. 

10. 10. (ÚT) 19.00, divadelní sál 
dechová hudba MORAVANKA

19. 10. (ČT) 19.00, divadelní sál 
MANDARÍNKOVÝ POKOJ                
Po velkém loňském úspěchu si kyjovské publikum vyžádalo znovu uvedení této komedie, 
která je plná francouzského humoru a šarmu.
Hrají: MAROŠ KRAMÁR, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková.

8. 11. (ST) 19.00 
TCHÝNĚ NA ZABITÍ                                                                              v předprodeji od 12.9., 9.00h
Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými 
manžely a hlavně mezi tchýněmi samotnými. 
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.

14. 11. (ÚT) 19.00 
dechová hudba SVATOBOŘÁCI                    

21. 11. (ÚT) 19.00 
travesti skupina SCREAMERS                                                              v předprodeji od 20.9., 9.00h

22. 11. (ST) 19.00, divadelní sál 
MICHAL HORÁČEK  „NA CESTĚ“ ANEB PETR HAPKA ŽIJE !!!
Michal Horáček přichází s dalším koncertním projektem. Ten mapuje především písně, které během třicetileté 
spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou.

29. 11. (ST) 19.00, divadelní sál                                                                 v předprodeji od 12.9., 9.00h
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO HOSTŮ

6. 12.  (ST) 19.00, divadelní sál                                                                 v předprodeji od 20.9., 9.00h 
VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
„FOUKNEME DO SVÍCÍ“


