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CELLO ENSEMBLE SOLITUTTICELLI
Violoncellové kvarteto Solitutticelli Cello Ensemble z Brna se představí s originálním programem 
zahrnujícím průřez repertoáru od klasické hudby po hudbu filmovou. Tentokrát se v obsazení kvarteta 
představí stálí členové souboru Michal Greco, Alžběta Poukarová, Martina Klimešová a Rudolf 
Mrazík. Členové Filharmonie Brno a orchestru Městského divadla v Brně od svého vzniku pravidelně 
koncertují v rámci KPH, vystoupili mimo jiné i ve 4. řadě známého pořadu Tvoje tvář má známý hlas  
s T. Matonohou, ve spolupráci Filharmonie Brno a Dopravního podniku Města Brna zahráli na parníku 
při plavbě po Brněnské přehradě. Svoje interpretační základy staví na původní klasické hudbě  
a interpretační kvalitě artificiální hudby ve spojení s přesahem do hudby rockové, filmové a úprav 
známých skladeb pro jiné nástrojové obsazení.

17. VČELAŘSKÝ PLES
Hraje dechová hudba BOJANÉ. Ochutnávka medu a medoviny. Bohatá tombola. Informace  
o vstupenkách na tel. č.721213662 nebo na emailové adrese rudolfplachy@tiscali.cz.              

FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA
se Slováckým souborem Kyjov. Průvod vyjde od hospody U Jančů. Zve vás Slovácký soubor Kyjov  
a Městské kulturní středisko Kyjov.

DAMBOŘANKA
Dambořanka je seskupení mladých, nadšených muzikantů a zpěváků, kteří prostřednictvím svých 
nástrojů a hlasů rozdávají radost ze života a moravský temperament. Dambořanku jste mohli vidět  
v televizních pořadech: Putování za muzikou, Vyhrávala kapela, Ta naše kapela, ale i slyšet v českém 
rozhlase Brno a České Budějovice.  Dambořanka již nahrála několik kazet a CD. A na další se pečlivě 
připravuje. Jejich uměleckým vedoucím je vynikající skladatel a sólista Kumpánových muzikantů, 
Miloslav R. Procházka. Díky jeho vedení a samozřejmě díky píli všech členů souboru je Dambořanka 
kapelou, která si získala srdce mnoha posluchačů, po celé Moravě.

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Improvizovaný a inteligentní humor PhDr. Iva Šmoldase v jedinečném večerním představení s písničkami 
Pepy Štrosse.
Po absolutoriu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pracoval Ivo Šmoldas v nakladatelství Český 
spisovatel jako nakladatelský redaktor a manažer. Poté krátce působil v nakladatelství Columbus, 
později spoluzaložil soukromé vydavatelství Apsida.
V současné době pracuje jako umělec na volné noze, věnuje se především překladům z angličtiny, 
příležitostně též ze slovenštiny. Spolupracuje s Českou televizí, kde připravuje pořad o knihách Knižní 
svět, v České televizi také nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou. Pravidelně 
spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne pro Rádio Impuls. Na Dvojce Českého rozhlasu 
uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase. Je to uznávaný filozof,ale do širšího podvědomí diváků 
se dostává spíše jako poslední dobou vyhledávaný a obsazovaný moderátor. Na tuto jeho skrytou 
vlohu přišli ve studiu pro pořad Dementi v kolektivu okolo kameramana Ondřeje Procházky a režiséra 
Jiřího Věrčáka.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
J. A. KOMENSKÉHO
Hraje hudební skupina Charlie‘s K band. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při  
ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Předprodej vstupenek a místenek v Informačním centru Kyjova.

úterý 6. 2. 
v 19.30 h 
divadelní sál
vstupné 150 Kč; 
senioři, stud. 110 Kč; 
děti do 15 let 50 Kč    

sobota 10. 2. 
ve 20 h  
estrádní sál
vstupné 250 Kč 
i s místenkou

čtvrtek 15. 2. 
v 19 h 
divadelní sál
vstupné v
předprodeji 180 Kč; 
na místě 190 Kč

úterý 13. 2. 
v 19 h
divadelní sál
vstupné 150 Kč    

neděle 11. 2. 
ve 14 h     
sraz U Jančů, Nětčice
vstup volný

pátek 16. 2. 
ve 20 h   
estrádní sál
vstupné 100 Kč, 
místenka 50 Kč



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

52. SKLÁŘSKÝ PLES
s dechovou hudbou Vlkošáci a hudební skupinou Ferrum. Pořádá Vetropack Moravia Glass, a. s.  
a odborová organizace VMG. Prodej vstupenek na tel. č.518603134. 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka, kouzelníkem Jirkou Hadašem 
a klauny Jájou a Pájou v programu s názvem Letem světem. Na masky čeká sladká odměna. Zveme 
všechny děti, rodiče, babičky a dědečky… 

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení tak připomíná 
chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte 
hvězd. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na jevišti přímo ve 
světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najednou v roli scénáristů i režisérů 
propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry. „Milostný Trojúhelník“ tématicky čerpá ze 
života samotného.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA
Nedílnou a tradiční součástí společenského a kulturního života v Kyjově se stal Reprezentační ples města 
Kyjova. V letošním roce se ples uskuteční v pátek 23. února 2018 v prostorách Domu kultury v Kyjově. 
Pořadateli jsou město Kyjov, Městské kulturní středisko Kyjov a televize TVS. I tentokrát je připraven 
pestrý program, který Vás, jak věříme, určitě zaujme – orchestr Dušana Mathona, cimbálová muzika 
Jury Petrů. Vyvrcholením bude program sestavený z hitů muzikálu DĚTI RÁJE, čili písniček Michala 
Davida v podání populárních představitelů českého showbusinessu. Návštěvníci se také mohou těšit 
na módní show salónu KOHEL. Moderátorem plesu bude Bořek Slezáček. V programu dále vystoupí 
tanečníci TK Orion, bude možnost ochutnat míchané nápoje a moravská vína. Vstupenky můžete 
zakoupit v předprodeji v Informačním centru Kyjov.

KAŠPÁREK V ROHLÍKU  
REVIRVÁL - MEJDAN
Prezentace kroužků DDM Kyjov, rej kašpárků (masek). Kdo přijde v masce Kašpárka, dostane dáreřček. 
vstupné dospělý 60 Kč, dítě 20 Kč

Připravujeme na březen:
neděle 4. Zpíváme a tančíme s Míšou – program pro děti
úterý 6. Seriál dechových hudeb – Mladá muzika Šardice
pátek 9. Ples basketbalistů
neděle 11. Vyletěla holubička – soutěž dětských zpěváků lidové písně
úterý 13. Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase
středa 14. The Backwards - koncert
sobota 17. Josefský košt vín 
sobota 24 Tři verze života – divadelní představení, již vyprodáno
neděle 25 Jarní zpívání
čtvrtek 29. Komorní orchestr města Kyjova s hostem Václavem Hudečkem

sobota 17. 2.
ve 20 h     
estrádní sál  
a přilehlé prostory
vstupné 220 Kč 
až 240 Kč
pondělí 19. 2.
v 15.30 h  
estrádní sál
vstupné 40 Kč, 
platí děti i doprovod

úterý 20. 2. 
v 19 h      
divadelní sál
vstupné 290 Kč 
až 320 Kč

pátek  23. 2. 
ve 20 h  
estrádní sál 
a přilehlé prostory
vstupné do sálu je 
400 Kč, do salonku 
350 Kč 
a do předsálí 300 Kč

neděle 25. 2. 
v 15 h                                                                                                 
estrádní sál


