
prosinec 2017
www.dum-kultury-kyjov.cz

TŘI MUŠKETÝŘI – KONCERT  
PRIMÁŠSKÝCH LEGEND
Koncert u příležitosti 70 let trvání Cimbálové muziky Jury Petrů a nedožitých 95. narozenin primášských legend Jury Petrů, Slávka 
Volavého a Jaroslava Staňka. Volné pokračování  letošního oceněného pořadu z MFF ve Strážnici, ve které se představí Cimbálová 
muzika Jury Petrů, Cimbálová muzika Strážničan a Cimbálová muzika Burčáci, všichni se svými zpěváky a tanečníky. Moderují 
David Pavlíček a Ladik Šimeček. Pořádá Cimbálová muzika Jury Petrů s podporou Města Kyjova a Městského kulturního střediska 
Kyjov.

ADVENTNÍ TRHY
po všechny 3 dny od 10 do 18 hodin prodej řemeslného, dárkového, komerčního zboží, občerstvení a zabíjačkových specialit.
V neděli 3. 12. program:
15.00 - 15.45 FLASH BAND - písničky s vánočním povídáním
15.45 - 16.00 NEŽ SE NARODIL JEŽÍŠEK - připomenutí vánočního příběhu (skautský oddíl YMCA Kyjov)
16.00 - 16.45 FLASH BAND - písničky s vánočním povídáním
16.45 vyhlášení vítězů soutěže PF 2018 města Kyjova
17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
17.00 - 17.20 pěvecký sbor CARMINA VOCUM
17.25 - 17.55 ženský pěvecký sbor TETKY Z KYJOVA
18.00 - 18.15 Závěrečné vystoupení s ohněm
v Domě kultury: dílničky pro děti, malované vánoční ozdoby a marcipán
venku: Ježíškova pošta, flašinetář, andělé na chůdách

POPLETENÉ VÁNOCE
Veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy 
na Vánoce a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice. Děti určitě pobaví líný a věčně nabručený Čert Brbla, 
který by nejraději celou zimu i Vánoce prospal v nějakém teplém pelechu. Nebeské Andělce zase děti určitě pomůžou s nácvikem  
a zpěvem známých koled a vánočních písní. Všichni pak společně přivítáme a budeme se těšit na příchod sv. Mikuláše, který 
všechny zmatky vyřeší a svou moudrostí smíří i Brblu s Andělkou, kteří se mezi sebou pořád handrkují, pošťuchují a vymýšlejí na 
sebe různé zábavné lumpárničky. Nakonec se všechny přípravy podaří stihnout.

VĚRA MARTINOVÁ – FOUKNEME DO SVÍCÍ
Vánoční koncert „FOUKNEME DO SVÍCÍ“ vychází částečně ze svátečně laděných vánočních písniček ze stejnojmenného alba  
a současně ze speciálního 3CD kompletu „Zlatá kolekce“. Kromě vánočních písní diváci uslyší i největší hity Věry Martinové 
z let 1986 – 2016, doplněné novinkami, které prezentují její aktuální současnost. Tento výjimečný projekt představuje všechny 
hudební proměny Věry Martinové. Dokazuje bohatost hudebních stylů, jimiž prošla nebo se nechala inspirovat a připomíná řadu 
excelentních autorů a interpretů, s nimiž spolupracovala (Michal Tučný, Jaromír Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, 
Ivo Viktorin a řada dalších). Koncert je vyprodán, předprodej probíhá od 20. září 2017. Děkujeme za pochopení a těšíme se při 
jiném programu.

ZEMLINSKÉHO KVARTETO – ADVENTNÍ 
KONCERT
Zemlinského kvarteto již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. V roce 2010 se stalo 
vítězem mezinárodních soutěží u nás i v zahraničí. Zemlinského kvarteto pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí 
(Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Španělsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Kanada, USA, Brazílie, Jižní 
Korea); vystoupilo např. ve Wigmore Hall v Londýně, v Cité de la Musique v Paříži, v Library of Congress ve Washingtonu, v Seoul 
Arts Center v Jižní Koreji nebo opakovaně na Pražském Jaru. Jeho repertoár tvoří více než 200 děl předních českých i světových 
skladatelů a zahrnuje také nové kompozice současných autorů. Soubor vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas včetně 
kompletního kvartetního díla F. X. Richtera. Jednotliví členové Zemlinského kvarteta se věnují také sólové hře – jsou držiteli cen  
z prestižních mezinárodních soutěží (L. Spohra Weimar, Concertino Praga, soutěž Rotary Clubu Norimberk, Beethovenův Hradec, 
Kocianova houslová soutěž aj.).

GYMNASTKA ROKU
Vystoupení všech členek klubu. Vyhlášení gymnastky roku 2017. Dětská diskotéka.

DECHOVÁ HUDBA DRIETOMANKA 
- VÁNOČNÍ KONCERT
Dechová hudba Drietomanka se řadí mezi nejstarší dechové hudby na Slovensku a za toto období prošla řadou změn. K posledním 
větším změnám došlo v letech 1991-1993, kdy se kapela omladila a v roce 1994 se stal kapelníkem Jaroslav Múdry ml. Nová 
sestava navázala na úspěchy předcházejících generací a svými melodiemi si získala příznivce v mnoha zemích Evropy. Mezi 
nejvýznamnější úspěchy patří ocenění na Zlaté křídlovce  jako nejlepší zahraniční dechová hudba, vítězství na  Festivalu dechových 
hudeb v Dolnej Súči a třetí místo v celoslovenské soutěži. V roce 2004 získala 3. místo z ME dechových hudeb.

sobota 2. 12. 
v 19 h
divadelní sál
vstupné 200 Kč
v předprodeji, 
230 Kč na místě

neděle 3. - 5. 12. 
10 – 18h  
Masarykovo náměstí 
a prostor za Domem 
kultury
vstup volný

úterý 5. 12. 
v 10 h 
divadelní sál
vstupné 50 Kč na místě

úterý 12. 12. 
v 16 h 
estrádní sál
vstupné 60 Kč na místě

čtvrtek 7. 12. 
v 19.30 h
divadelní sál
vstupné 150 Kč; senioři, 
stud. 110 Kč; děti do 15 
let 50 Kč    

úterý 12. 12.
v 19 h
divadelní sál
vstupné 150 Kč na místě

středa 6. 12. 
v 19 h                                                                                          
divadelní sál 
vstupné 310 Kč



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

GRANDE MORAVIA A HOSTÉ – POJĎ  
ZPÍVAT O VÁNOCÍCH
Grande Moravia Ladislava Pavluše pokračuje i letos v tradici velmi oblíbených vánočních koncertů. Opět se diváci mohou těšit na 
speciální hosty, letos je to muzikálová hvězda Bohuš Matuš, který patří k pěveckým a muzikálovým špičkám v Česku a dívčí trio 
mladých talentovaných zpěvaček „Tři barvy“ - Eliška Trtíková, Mária Bikárová a Tereza Kutrová. Už obsazení koncertu slibuje opět 
žánrově pestrý slavnostní koncert skýtající nejedno velmi milé překvapení. Pro velký zájem byl přidán koncert ve 20.15 hodin.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU  
S ŽIVÝM BETLÉMEM 
Vánoční písně v podání Mužského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova, dechové hudby Žadovjáci  
a s živým betlémem členů Slováckého souboru Kyjov. Moderuje Pavel Růžička. Svařák, ohřívaný mošt, medovina a další občerstvení 
zajištěno. Pořádá Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov. 

VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU  
S CM JURY PETRŮ
a hostem večera - Františkem Šulákem, významným folkloristou z Podluží, cimbalistou CM Podlužan, Břeclavan, Jožky Severina, 
Matěje Kůrečky a v současnosti i vedoucím pěveckých sborů v Lanžhotě a Poštorné. Pořad moderuje Pavel Růžička. Pořádá 
Slovácký soubor ve spolupráci s MKS Kyjov.  

GULÁŠ PÁRTY 2017 
ANEB KYJOV SE LOUČÍ S ROKEM 2017  
A VÍTÁ ROK 2018
ve 15.30 h Hraje skupina NÁVRAT. Prodej svařeného vína a dalšího občerstvení.
v 16.00 h Starosta zve na tradiční silvestrovský radní guláš.
v 16.45 h Silvestrovské promítání – DVD projekce pro děti.
v 17.00 h Diskotéka Tomáše Blechy.
v 17.55 h  Přání starosty do Nového roku.
v 18.00 h  Ohňostroj
 Po ohňostroji pokračuje diskotéka Tomáše Blechy.
Veřejnost bude mít v rámci této akce možnost přispět dobrovolným finančním obnosem. Získané finanční prostředky budou věnovány 
Nemocnici Kyjov. 

VÁNOČNÍ NABÍDKA – DÁREK  
POD STROMEČEK
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; Koncert THE 
BACKWARDS (jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě, dvojnásobní vítězové prestižního Beatlefestu v New Yorku), zábavný 
program Iva Šmoldase s Pepou Štrossem, koncert Chantal Poullain, koncert Josefa Fouska „Bez náhubku“, divadelní představení 
pro dospělé Commedia finita (Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná), divadelní představení 
pro dospělé Milostný trojúhelník (Josef Polášek, Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek), předplatné Seriálu dechových hudeb 2017, 
Divadelni predplatné 1. pol. 2018, nedělní představení pro děti (Čertův švagr, Míša Růžičková); Muzikál FRIDA – maľovať a milovať 
(Životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo, plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance, předvedou sólisti  
a tanečníci Slovenského hudebního divadla v nápaditých kostýmech na fantastickou hudbu s živým orchestrem).
Podrobné informace naleznete na plakátech k akci „Vstupenku pod stromeček“ a na webu MKS Kyjov.

Připravujeme:
6. 1. Myslivecký ples
7. 1. Čertův švagr – nedělní pohádka pro děti  
9. 1. Novoroční koncert s přípitkem
 Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký sbor Carmina Vocum
12. 1. Farní ples
13. 1. Ples Českého zahrádkářského svazu Kyjov 
17. a 18. 1. Ples kurzu tance a společenské výchovy
20. 1. Ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
24. 1. Divadelní představení pro dospělé Commedia finita (Valérie 
 Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná)
27. 1. Ples domova Horizont

úterý 19. 12. 
v 18 h a ve 20.15 h 
divadelní sál
vstupné 250 Kč 
v předprodeji, 300 Kč 
na místě

sobota 23. 12. 
v 18 h  
před radnicí
vstup volný

pondělí 25. 12. 
ve 20 h                                                                                     
estrádní sál
vstupné 110 Kč na místě

neděle 31. 12. 
v 15.30 h                                                                         
Masarykovo náměstí
vstup volný


