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SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR S HOSTEM
LADISLAVEM KOZDERKOU
Slovácký komorní orchestr působí v Uherském Hradišti a jeho okolí, jehož založení se datuje do roku 2007. Je složen z nejlepších hráčů 
Slovácka a jejich přátel. Za krátkou dobu působení se tento profesionální orchestr pod vedením Jiřího Pospíchala, profesora brněnské 
konzervatoře stal nedílnou součástí kulturního života Slovácka. Jedním z cílů působení tohoto orchestru není odjíždět hrát koncerty do ciziny, 
ale naopak zkušenosti po celém světě získané předávat zde na Slovácku. Trumpetista Ladislav Kozderka se narodil v Brně v hudebnické 
rodině (bratr herečky a zpěvačky Laďky Kozderkové, syn hudebního skladatele a dirigenta Ladislava Kozderky a zpěvačky Květoslavy 
Navrátilové). Studoval hru na trubku na brněnské konzervatoři a později na pražské AMU ve třídě prof. Václava Junka. V letech 1994  
a 1995 působil v Pražské komorní filharmonii; v roce 1998 začal působit jako první trumpetista Operního orchestru Národního divadla  
v Praze a od roku 2008 působí jako první trumpetista České filharmonie. Věnuje se též interpretaci současné  hudby a je zakládajícím 
členem Ostravské bandy.

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, 
mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Představení je vyprodáno, 
představení je v předprodeji od 12. září. 

TRADIČNÍ MARTINSKÝ HODY
Rozmarýnová beseda u cimbálu 
s Cimbálovou muzikou Jury Petrů v Domě kultury.

Sobotní program
Průvod od „zámečku“ k radnici, pak pro stárky a věnec. 
Taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci a Cimbálovou muzikou Jury Petrů v Domě kultury.

Nedělní program
Hodová mše svatá, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Průvod z Nětčic od „Jančů“, před radnicí „mlácení káčera“.
Po ukončení „mlácení káčera“, od 17 do 21 hodin, následuje
taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci v Domě kultury.

OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÝCH VÍN
Deset vinařů z Kyjova a okolí nabídne k ochutnání více jak 30 vzorků Svatomartinských vín ročníku 2017. Akce bude ve stanu před radnicí. 
Organizuje město Kyjov a Kyjovská vinotéka Svatoborská 26.

SVATOBOŘÁCI
Seriál dechových hudeb
Svatobořáci byli založeni 11. listopadu 2010 Přemkem Doležalem, jenž je i jejím kapelníkem. Kapela se zúčastnila  
v srpnu roku 2012 Mezinárodního soutěžního festivalu „Dychovky v Preši“ v Pezinku na Slovensku, kde  sestry Alena a Ludmila Valčuhovy 
vyhrály cenu za nejlepší ženský zpěv a Prokop Neduchal za nejlepší skladbu soutěže „Ej, když sem šel“. Také získali cenu diváků a nakonec 
završili účinkování jako absolutní vítězové soutěže. V září téhož roku se kapela zúčastnila Mezinárodního soutěžního festivalu „Vejvodova 
Zbraslav“ v Praze, kde získali 3. místo a ocenění za zpěv Prokopa Neduchala a za sólový výkon Ondry Pavluše. 

XVIII. KYJOVSKÝ DIVADELNÍ PODZIM
Biostory (Divadlo MALÉhRY)
Komedie na téma dnes tolik populární. Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská.

Ušubraná (Děvčátko a slečny Jaroměř)
Poetická koláž o onom věčném a věčně tabuizovaném „však vy víte, o tamtom“. Hrají: Kateřina Prášilová a Monika Němečková. 
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Malá NARAJAMA
Poetický, folklorně laděný večer nekončí. K poslechu, zadumání i k povídání o viděném vám zahraje populární kyjovská kapela.

O pračlovíčkovi (Divadlo Tramtarie Olomouc)
Báječný výlet do světa dinosaurů. Pohádkový příběh pro celou rodinu. Hrají: Václav Stojan, Jana Posníková nebo Petra Konev Čiháková, 
Barbora Šebestíková nebo Tereza Toth Čápová.

V borůvčí (Geisslers Hofcomoedianten z.s.)
Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí … co? Lechtivá komedie plná lesních plodů a roztoužených zvířátek. Hrají: Eva Burešová, Claudia 
Eftimiadisová, Aleš Pospíšil, Bartoloměj Veselý, Petr Šmíd. Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Na divadelní představení zve pořadatel občanské sdružení OPONA Kyjov. Projekt byl uskutečněn za podpory města Kyjova.  
 

úterý 7.   
 v 19.30 h  
divadelní sál      
vstupné 150 Kč 
sleva studenti,  
důchodci 110 Kč        
děti do 15 let 50 Kč    

středa 8.  
v 16.30 h
v 19.30 h            
divadelní sál      
vstupné 320 Kč   

pátek 10.  
ve 20 hod.                   
vstupné 100 Kč

sobota 11.  
ve 14 hod.  
ve 20 hod.  
vstupné 130 Kč 

neděle 12.  
v 10.30 hod.               
ve 14 hod.             
17  - 21 hod. 
vstup volný 
 

úterý 14.  
v 19 h  
divadelní sál      
vstupné 150 Kč  

sobota 11. 
v 11 h 11min  
 před radnicí      
vstup volný              

17. 11. – 24. 11. 

pátek 17. 11. 
ve 20 h                        
divadelní sál 
vstupné 200 Kč

sobota 18. 11.             
ve 20 h                       
Kyjovský pivovar  
vstupné 100 Kč          

neděle 19. 11.  
v 15 h 
vstupné 50 Kč            
divadelní sál 

sobota 24. 11. 
ve 20 h                        
divadelní sál  
vstupné 120 Kč          



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

HDR fotografie z Japonska a Belgie
Zahájení výstavy ing. Martina Kašpárka „ HDR fotografie z Japonska a Belgie“. Nevšední zachycení scenérií, zákoutí  
a portrétů z Japonska a Belgie. HDR neboli High Dynamic Range je vysoce dynamický rozsah zobrazení, které umožňuje rozšířenou  
reprodukcí rozsahu osvětlení a zastínění scény a jehož výsledkem jsou až hyperrealistické či surrealistické obrazy. 

SCREAMERS 112
Známá travesti skupina Screamers opět přijíždí s nový pořadem, který tentokrát nazvali ,,Screamers 112,,.Těšit se můžete na slečny Dolores, 
Paulu, Halinu, Lili, Sašu a Láďu, který Vás provede celým pořadem. Jak samotný název napovídá, v rámci večera se objeví nejrůznější 
záchranné složky. Vtipy o policistech, hasičích a lékařích jsou přece věčné. Samozřejmě nebude chybět spousta známých písniček, scének 
a krásných kostýmů.

MICHAL HORÁČEK „Na cestě 2017“  
aneb Hapka žije !!!
Po úspěchu alb Český kalendář (nejprodávanější CD roku 2014 v ČR) a Segrado (vévodilo žebříčku prodejů v roce 2015) a dvou souvisejících 
hojně navštívených turné přichází textař, básník a producent Michal Horáček s dalším koncertním projektem. Ten mapuje především písně, 
které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem  Hapkou. A protože jsou písně z dílny Hapka & Horáček produktem„ 
s doživotní zárukou“, které prověřil čas, je představení postaveno tak, aby bylo pro návštěvníky výjimečným zážitkem. Pořadem provází 
sám Michal Horáček, který reflektuje aktuální události, přidává i nadčasové úvahy a chybět samozřejmě nebudou ani jeho básně. Široké 
spektrum písní, které jsou na koncertech představovány, vyžaduje více hlasů, a Michal Horáček proto ke spolupráci pozval hned tři 
interprety, kteří zastupují různé generace a charaktery – jsou jimi Ondřej Ruml, Lenka Nová a František Segrado, doprovázení pětičlenným 
orchestrem instrumentalistů-sólistů. Kapela hraje ve složení Petr Malásek (klavír), Josef Štěpánek (kytary), Jan Tengler (kontrabas), Petra 
Malíšková (violoncello) a vždy jeden ze čtveřice špičkových českých bubeníků Bady Zbořil, Miloš Dvořáček, Dano Šoltis či Jiří Slavíček.

MISTŘÍŇANKA - KONCERT K 70. 
NAROZENINÁM A. PAVLUŠE
Koncert k 70. narozeninám Antonína Pavluše, zakladatele a dlouholetého kapelníka Mistříňanky.

KATEŘINSKÁ ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA
K tanci, poslechu a dobré zábavě hraje dechová hudba Vracovjáci. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov. 

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A JOSEF LAUFER
Vánoční koncert
Hlavním hostem letošního vánočního turné bude mimořádná osobnost české kultury – herec, scenárista, režisér, tlumočník,moderátor, textař, 
spisovatel, ale taky vynikající zpěvák – Josef L A U F E R. Jeho vystoupení doplní čtveřice mladých talentů populární hudby, kteří dostanou 
jedinečnou příležitost absolvovat vánoční turné s orchestrem Václava Hybše.

pondělí 20.  
Galerie – Čajovna  
Dům kultury Kyjov 

Tip na vánoční dárek:
V předvánočním čase je možno zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2018
Již je v předprodeji:
Koncert Václava Hudečka s Komorním orchestrem města Kyjova, Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou
V předprodeji od 20. listopadu 9:00: 
Koncert THE BACKWARDS (jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě, dvojnásobní vítězové prestižního Beatlefestu v New Yorku), zábavný program Iva Šmoldase 
s Pepou Štrossem.
V předprodeji od 21. listopadu 9:00:
Koncert Chantal Poullain, koncert Josefa Fouska „Bez náhubku“, divadelní představení pro dospělé Commedia finita (Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie 
Kožinová, Anna Kulovaná).
V předprodeji od 22. listopadu 9:00:
Divadelní představení pro dospělé Milostný trojúhelník (Josef Polášek, Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek), předplatné Seriálu dechových hudeb 2017, nedělní představení 
pro děti (Čertův švagr, Dobrodružství hastrmana Tartmana, Míša Růžičková)
Podrobné informace naleznete na plakátech k akci „Vstupenku pod stromeček“ a na webu MKS Kyjov.
 
Připravujeme na prosinec:
sobota 2. Program k 70. výročí trvání Cimbálové muziky Jury Petrů
3. – 5.  ADVENTNÍ (PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ) trhy součástí bude ROZSVÍCENÍ
 VÁNOČNÍHO STROMU s programem v neděli 3. prosince
úterý 5. Popletené Vánoce, program pro děti, MŠ a 1.stupeň ZŠ
středa 6. Vánoční koncert Věry Martinové „Foukneme do svící“ 
čtvrtek 7. Zemlinského kvarteto - koncert
úterý 12. Seriál dechových hudeb, DH Drietomanka
úterý 19. Grande Moravia L. Pavluše a hosté – koncert „Pojď zpívat o Vánocích“
sobota 23 Zpívání u vánočního stromu
pondělí 25. Vánoční beseda u cimbálu
neděle 31. Guláš párty

úterý 21.
neděle 26. 
v 18 h  
divadelní sál 
vstupné 280 Kč          

středa 22.                   
v 19 h                       
divadelní sál              
vstupné 490 Kč         

čtvrtek 23.        
v 19 h  
divadelní sál     
předprodej 200 Kč 
na místě 250 Kč

sobota 25.  
ve 20 h                
estrádní sál DK  
vstupné 100 Kč

středa 29.                    
v 19 h                         
divadelní sál               
vstupné 330 Kč        


