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MYSLIVECKÝ PLES
k poslechu a tanci hraje skupina PANORAMA BAND. Zvěřinové speciality a věcné a zvěřinové ceny. Pořádá myslivecký 
spolek Hubert Kostelec. Předprodej proběhne 3. ledna 16 – 18 hodin na pokladně Domu kultury Kyjov, nebo na telefonu 
724327379 (pan Doležal).

ČERTŮV ŠVAGR
Hudební pohádka na motivy Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková. Zavede Vás za hlavním hrdinou Petrem. Zlá 
a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, 
kde poznává dobré i zlé. Režie : Dana Pražáková; hudba : Radim Linhart; hrají : Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta 
Krejčíková, Libor Jeník, Radovan Snítil, Daniel Koťan, Michal Dadura. 

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA 
A CARMINA VOCUM
Soubor s neoficiálním názvem „Komorní orchestr ZUŠ Kyjov“ vznikl v září 2004 jako doprovodné těleso kyjovského 
pěveckého sboru Carmina Vocum. Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoárem. 
V současné době má dvacet stálých členů z řad neprofe-sionálních hudebníků i studentů a absolventů konzervatoří  
a vysokých uměleckých škol. V září roku 2008 se hudebníků ujalo město Kyjov, bylo založeno občanské sdružení a soubor 
přijal nový název Komorní orchestr města Kyjova. Pevné zázemí má stále u ZUŠ Kyjov, v jejíchž prostorách od svých 
počátků pravidelně zkouší. Repertoár zahrnuje díla klasické (Vivaldi, Mozart, Grieg, Suk) i populární (Anderson, Badelt) 
hudební literatury; soubor nadále pokračuje ve spolupráci se sborem Carmina vocum. Na postu sólisty se často uplatňuje 
sám dirigent, umělecký vedoucí a tenorista v jedné osobě, Mario Kudela. V tom případě jeho taktovku přebírá začínající 
dirigent Radek Šalša. Práci na zkouškách hráči zúročují na pravidelných koncertech doma i za hranicemi. Pěvecký sbor 
Carmina Vocum byl založen v roce 1990 skupinou nadšenců sborového zpěvu původně jako sbor ženský, ale postupem 
času se přetransformoval ve sbor smíšený. Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období 
od renesance po současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu a úpravy lidových písní.

16. FARNÍ PLES
Hraje hudební skupina Slovácká kapela Romana Horňáčka. Připraven bohatý program. Pořádá Římskokatolická farnost 
Kyjov.

PLES ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
SVAZU KYJOV
Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž o ceny.  Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS 
Kyjov úterý a pátek 8 – 16.30 hodin.

JAN KORDINA – KNIŽNÍ ILUSTRACE
Vernisáž výstavy, která je výběrem knižních ilustrací Jana Kordiny za poslední tři roky. K prohlédnutí budou především 
černobílé tisky obrázků, které jsou za normálních okolností zmenšené pro potřeby knižní vazby. Žánrově se liší autor od 
autora. Od klasických pohádek a fantasy po mírně hororovou a zcela volnou tvorbu. Výstava potrvá do konce února.

PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ  
VÝCHOVY
Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických 
tanců. 

sobota 6. 1
ve 20 h    
estrádní sál
vstupné 200 Kč

neděle 7. 1. 
v 15 h 
divadelní sál
vstupné 140 Kč

úterý 9. 1. 
v 19.30 h 
divadelní sál
vstupné 150 Kč; 
senioři, stud. 110 Kč; 
děti do 15 let 50 Kč    

pondělí 15. 1. 
v 16.30 h
vstup volný

sobota 13. 1. 
ve 20 h 
estrádní sál
vstupné 180 Kč 
včetně místenky

středa 17. 1. 
a čtvrtek 18.1. 
v 18 h 
estrádní sál
vstupné 80 Kč

pátek 12. 1. 
v 19.30 h 
estrádní sál
vstupné 120 Kč 
včetně místenky



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

VIII. DOBOVÝ PLES 30. – 40. LÉTA  
1. REPUBLIKA - PROTEKTORÁT B & M 
Otevřete oči, již přichází! Nenechte si ujít jedinečný ples s noblesou doby Oldřicha Nového a Adiny Mandlové. Hrají 
Melody gentlemen Lednice. Připraven stylový program, dobové fotoateliéry i ochutnávky vín. Pro návštěvníky plesu  
v dobovém oblečení je připraveno překvapení. Rezervace na telefonu 608 025 233. Ples je první ze souhrnu akcí 
konaných městem Kyjovem v roce 2018 k 100. výročí vzniku republiky. Pořádá Městské kulturní středisko Kyjov a Military 
muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.

62. REPREZENTAČNÍ PLES KLVAŇOVA 
GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ 
ŠKOLY KYJOV
Hraje kapela Charlie’s K band Ludvíka Čihánka. Bohatá tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou studentů. 
Pořádá SRPŠ. Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat na sekretariátu školy. Více informací na www.gymkyjov.cz

COMMEDIA FINITA
Hrají: Anna Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková a Karel Soukup
Velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české 
povahy. Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie 
Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, 
uklízečky, placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých 
hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty..

4. REPREZENTAČNÍ PLES DOMOVA 
HORIZONT
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lalia a cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Program: v 19 h začátek plesu, ve 
20 h slavnostní zahájení plesu s polonézou, ve 21 h ukázka společenských tanců, ve 22 h vystoupení uživatelů Domova 
Horizont, ve 23 h vyhlášení cen, v 02 h ukončení plesu. Předprodej u paní Lenky Horákové v Domově Horizont (tel.: 518 
614 893). Pořádá Občanský spolek rodičů a přátel Domova Horizont. 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní VYLETĚLA HOLUBIČKA, 
bližší informace na tel. 518614525 programové oddělení, přihlášky zasílejte na: program@mkskyjov.cz, uzávěrka 
přihlášek 31. ledna 2018.

Permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb 2018 jsou k zakoupení  
na pokladně Domu kultury nebo v Informačním centru Kyjov.
Permanentní vstupenka je v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč. 

Připravujeme na únor:
6. února KPH – Cello Ensemble Solitutticelli – koncert 
10. února Včelařský ples 
13. února Dambořanka – koncert
15. února Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
16. února Ples ZŠ Komenského
17. února Sklářský ples 
20. února Milostný trojúhelník – divadlo
23. února Reprezentační ples města Kyjova

pátek 19. 1. 
ve 20 h     
estrádní sál
vstupné 250 Kč; 
místenka 45 Kč

sobota 20. 1. 
ve 20 h  
estrádní sál
vstupné 120 Kč; 
místenka 60 Kč

středa 24. 1. 
v 19 h 
divadelní sál
vstupné v předprodeji 
330 Kč; na místě 350 Kč

sobota 27. 1. 
v 19 h                                                                                                  
estrádní sál
vstupné 150 Kč


