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Letní kino: Hastrman
Co když hastrmani opravdu existují? Navštivte
český film podle populární knihy Miloše Urbana, kde se nadpřirozeno potkává se světem
smrtelníků. Snímek Hastrman sleduje osudy
barona, který chce obnovit rybníky na svém
panství, a záhadné Katynky. Historický thriller
o vášni a pohanství dokáže zaujmout nejen
svým příběhem, ale i zpracováním. V hlavní
roli se objeví Karel Dobrý.
Promítat začneme ve 21 hodin v neodolatelné
atmosféře zahrady kostela sv. Bartoloměje,
ale přijďte už na 19. hodinu. Přeplaveme totiž
Kyjský rybník. Jak na to vám ukáže vedoucí
KD Kyje Simona Vlašimská, pro niž je plavání
v rybníku denním chlebem. V létě ho překonává v plavkách, v zimě v neoprenu. K filmu
budeme točit tematicky zelené pivo, a pokud
dostanete hlad, můžete si dát utopence!
Promítáme na farní zahradě v Kyjích.
Vstup: zdarma

DĚTI – pravidelné akce

13
–
15
čt
SO

9. Kyjský pivní festival

DOSPĚLí – pravidelné akce

pondělí
(již od 5 let)

TANEČNÍ
KURZY	

pondělí, úterý, čtvrtek

IRSKÉ TANCE

úterý a středa
(6–14 let)

ANGLIČTINA
PRO VŠECHNY

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

Tanec
pro děti

standardní a latinské tance
v úterý a čtvrtek
(1.–4. třída)

KURZY ŠITÍ

středa

KLUB SENIORŮ

středa

JUDO

Biograf Kyje

Desítka a dvanáctka nestačí, přijďte na
třídenní pivní maraton a můžete ochutnat piva, která jste ještě nikdy nepili.
Stavte se v restauraci Šimanda, dejte si
zlatý mok a k němu něco z grilu. Každý
den navečer vám zahraje živá hudba
(Něžný Octopus, Nigdynevíš a Jarek
Filgas). Můžete také zkusit štěstí v tombole a odnést si některou z výher. Každý
den začínáme ve 12 hodin a poslední
festivalový večer zakončíme pořádnou
afterparty. V sobotu 15. června si v 16
hodin nenechte ujít speciální promítání
Postřižin v původní verzi. Těšíme se na
vás, už chladíme půllitry! Případného
špatného počasí se nebojíme, prostory
festivalu jsou zastřešeny.
Doprovodný program na www.kdkyje.cz.
Vstup: zdarma

12. 6. 21.00
Letní kino: Hastrman

Změna programu vyhrazena.
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