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KAŽDÝ MŮŽE POMÁHAT
Zahájení výstavy fotografií z dobrovolnických akcí na Kyjovsku v roce 2017. Součástí zahájení  výstavy 
bude krátká přednáška o dobrovolnictví. Také se dozvíte , jak se stát dobrovolníkem.

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém 
programu si zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník 
Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších, podle tématického zaměření pořadu. 
Představení je vyprodáno.

MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
Mladá muzika Šardice byla založena v r. 1980, její věkový průměr je šestnáct let. O deset let později 
stanul v jejím čele Josef Ištvánek, pod jehož vedením soubor zaznamenal rychlý vzestup. Na postu 
kapelníka se vystřídalo několik osobností, v současnosti muziku řídí učitel hudby Roman Kohoutek, 
který je také uměleckým vedoucím. Kapela, která čítá více jak čtyřicet  členů,  se  zúčastnila řady 
domácích i mezinárodních soutěží, má za sebou množství veřejných vystoupení. Působí v šardické 
pobočce ZUŠ Kyjov.

BASKETBALOVÝ PLES
Hraje hudební skupina LORD. Skvělá zábava a bohatá tombola. V doprovodném programu barmanská 
show. Pořádá oddíl basketbalu TJ Jiskra Kyjov. Předprodej vstupenek s místenkou na tel. č. 774 531 
172 (Radim Mezihorák), prodej vstupenek také na místě konání.              

VYLETĚLA HOLUBIČKA
XXVIII. ročník soutěže dětských zpěváků
Zazpívají děti prezentující region Severního Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází cimbálová muzika 
Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. V doprovodném programu vystoupí cimbálová muzika dětského 
folklorního souboru Kyjovánek.

RECITÁL JIŘÍHO POSPÍCHALA  
A PETRA GABLASE
Klasický houslový recitál, na který si houslista Jiří Pospíchal přizval ke spolupráci cimbálovou hvězdu, 
Petra Gablase. „Spojení houslí a cimbálu se nabízí na Slovácku jako zcela otřepaný nápad. Zahrají 
několik písniček, dáme víno a půjdeme domů, myslí si možná fanoušci koncertů na Slovácku. Ale 
tento večer bude naprosto nečekaně jiný, divoký “ říká Jiří Pospíchal. Na programu koncertu zazní 
tři rozdílné polohy hudby. Část barokní dá vyniknout malebnému spojení sólových houslí a continua, 
tedy doprovodu který se v baroku měnil v závislosti na zemi, kde se hudba provozovala. Druhá 
poloha večera se ponese ve vysloveně dobrodružném tónu. Zazní skladby napsané přímo pro Jiřího 
Pospíchala a Petra Gablase. Na závěr dostane prostor přece jen špetka maďarské tvorby, která ke 
spojení houslí a cimbálu nutně patří.

THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. Největším 
úspěchem čtveřice je dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998  
a 2003.Skupina účinkovala také v hudebně - zábavných pořadech všech našich i slovenských 
televizí. Své hudební vzory s úspěchem ztvárnili v muzikálových a hudebně-dramatických projektech  

čtvrtek 1. 3. 
v 16.30 h  
Čajovna-Galerie 
vstup volný

neděle 4. 3.
 v 15 h                
estrádní sál
vstupné 130 Kč

neděle 11. 3. 
v 15 h 
divadelní sál
vstupné 50 Kč    

pátek 9. 3. 
ve 20 h            
estrádní sál
vstupné 200 Kč 
i s místenkou

úterý 6. 3. 
v 19 h 
divadelní sál
vstupné 150 Kč    

úterý 13. 3. 
v 19.30 h 
divadelní sál
vstupné 150 Kč; 
senioři, stud. 110 Kč; 
děti do 15 let 50 Kč    

středa 14. 3. 
v 19 h 
divadelní sál
vstupné v 
předprodeji 380 Kč; 
na místě 400 Kč
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na scénách Divadla Spirála v Praze, Nové scény v Bratislavě a Národního divadla moravskoslezského  
v Ostravě. V srpnu roku 2007 kapela dobyla další metu - několikrát vystoupila v Liverpoolu v slavném 
Cavern clubu, kolébce Beatles. Hráli také v rádiu BBC Merseyside. Backwards přistupují k hudbě 
Beatles s respektem, úctou a snahou nejenom o kopírování hudebních postupů svých slavných vzorů. 
Neméně důležitý je pro ně také image, look, souhra a produkce, vedoucí k výsledku, který přesvědčí 
i nejkritičtějšího fanouška.Kapela často vystupuje také v USA, kažoročně absolvuje několik koncertů 
za „velkou louží“ převážně v klubech. Obsazení: Dalibor Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara, 
Miroslav Džunko (Paul McCartney) - basová kytara, František Suchanský (George Harrison) - sólová 
kytara, Daniel Škorvaga (Ringo Starr) – bicí.

JOSEFSKÝ KOŠT VÍN
Tradiční výstava vín, přibližně 700 vzorků vín vinařů z Kyjova a okolí. Všechny vzorky jsou chlazeny na 
předepsanou teplotu. Od 16.00 hod. hraje k poslechu Cimbálová muzika Pavla Růžičky. Občerstvení 
zajištěno. (Degustace ke koštu se koná 9. 3. od 17:00 v kulturním zařízení Skláren Moravia Kyjov).
Pořádá vinařský spolek při ZO ČZS Kyjov.             

TŘI VERZE ŽIVOTA
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku (David Prachař, Jana 
Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová). Představení je vyprodáno.

JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ 
S OCHUTNÁVKOU VÍN  
A ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT
15. ročník setkání pěveckých sborů
Účinkují: Mužské pěvecké sbory z Korytné, Lužic, Nedakonic, Spytihněvi, Veselí nad Moravou, Ženský 
pěvecký sbor z Velké nad Veličkou a Mužský pěvecký sbor z Kyjova s muzikou Jury Petrů. Pořadem 
provází ženský sbor Tragačnice.
Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjovem.              

VÁCLAV HUDEČEK A KOMORNÍ 
ORCHESTR MĚSTA KYJOVA 
Komorní orchestr města Kyjova se představí v naprosto výjimečném projektu - zahraje cyklus koncertů 
pro housle a orchestr, nejslavnější dílo italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho, Čtvero 
ročních dob. Housle mistra rozezpívá skvělý houslový virtuoz Václav Hudeček. Koncert doplní jedna 
ze čtyř korunovačních hymen Zadok the Priest, složenou v roce 1727 Georgem Friedrichem Händelem 
pro korunovaci anglického krále Jiřího II. v podání smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum.  
   
Připravujeme:
1. 4.  Velikonoční beseda u cimbálu
3. 4.  Fryštácká Javořina
5. 4.  Chantal Poullain - koncert
8. 4.  Michal na hraní – představení Michala Nesvadby
10. 4.   Komorní duo
18. 4.  Josef Fousek – koncert
21. 4.   Bitva o radnici 
25. 4. Jirka Kolbaba – To je Havaj!
30. 4. Stavění máje

21. 5.       Screamers – travesti show – v předprodeji od 15. února

POZOR, vstupné na muzikál FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ – který se 
uskuteční v sobotu 16. června 2018 v letním kině v Kyjově je JIŽ V PŘEPRODEJI. ZAKUPTE 
VSTUPNÉ DO 31. března 2018 ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 420,- KČ!

sobota 17. 3.
 ve 14 h                
estrádní sál
vstupné 300 Kč 
včetně katalogu 
a skleničky 

sobota 24. 3. 
v 19 h
divadelní sál
vstupné v
předprodeji 360 Kč; 
na místě 380 Kč

neděle 25. 3. 
ve 14 h   
před radnicí
vstup volný

čtvrtek 29. 3. 
v 19:30
divadelní sál
Předprodej 280 Kč/ 
na místě 300 Kč


