(SO) v 15:00 h Maškarní bál pro děti a dospělé – v sále U Vodičků – program pro
děti, hudba, zábavné hry, ceny pro nejlepší masky a další. Večer pokračuje v 19:00 h
maškarním bálem pro dospělé.

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

6.2.

20.2.

tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

(SO) v 13:00 h Fašaňk – v 13:00 h obchůzka obcí, která bude zakončena v 17:00 h
v Sokolovně, pochovávání basy v 19:00 h. Hraje Friška, pořádá Obec Bukovany.
(SO) v 15:00 h 5.ročník Koštu pomazánek – v Sokolovně i s živou hudbou. Pořádá
TJ Družba Bukovany.				
vstupné 50 Kč

6.–7.2.
6.2.
7.2.
14.2.
27.2.

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

6.2.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

6.2.
12.2.

7.2.
14.2.

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
www.kasparek.webzdarma.cz

(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek roztočil čerty– pohádku sehraje Loutkové divadlo
Kašpárek v divadélku v areálu zámku.
vstupné dobrovolné
(NE) ve 14:00 h Dětské šibřinky – maškarní zábava pro děti – TJ Sokol Bzenec
si Vás dovoluje pozvat do KD ve Bzenci, kde na Vás kromě jiného čeká i bohatá
tombola.				
vstupné dobrovolné

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

6.2.

13.2.
14.2.
20.2.

tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

Ježov
6.2.

28.2.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz

6.2.
7.2.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

6.2.

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

(SO) Tradiční ostatky – pořádají členové SDH Mouchnice. V 11:00 h průvod masek obcí, ve 20:00 h ostatková zábava v prostorách společenského domu v Mouchnicích.

Násedlovice
Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
obec.nasedlovice@seznam.cz

6.2.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

13.2.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(SO) ve 20:00 h XII. Společenský ples Obce Nenkovice – v KD Nenkovice, hraje
skupina V.S.P. Band a CM Palagrija. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

(SO) ve 20:00 h Hasičský bál – v Obecním domě ve Skoronicích, pořádá SDH
Skoronice. Občerstvení zajištěno.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

6.2.

20.2.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – v sále školy, hraje Motýl Band ze Zlína. Bude
připravena bohatá tombola.
(SO) v 15:00 h Dětský maškarní karneval s Biancou – v sále školy.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

20.2.
21.2.

14.2.
16.2.
19.2.
21.2.
23.2.
26.2.
28.2.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

5.2.

13.2.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Školní ples – ples zpestří žáci devátých tříd předtančením polonézy
a také nebude chybět tradiční košt vín. Ples se koná ve sportovní hale.
(SO) v 19:00 h Senior bál – Senior bál není jen pro seniory. Přijďte do sportovní
haly a uvidíte, kolik zábavy si zde můžete užít.
(ÚT) v 19:00 h Divadelní představení Sborovna – Divadlo Pavla Trávníčka a agentura Marcus přijedou do Vracova zahrát divadelní představení Sborovna. Představení proběhne v kinosále KD. Předprodej vstupenek je v Informačním centru města Vracova.				
cena vstupenky 250 Kč
(SO) ve 20:00 h Ples města Vracova – ples ve sportovní hale slavnostně zahájí žáci
devátých tříd předtančením polonézy. K tanci a poslechu zahraje DH Vracovjáci
a hudební skupina Nová Vermona. Těšit se můžete na pěkné ceny.
(SO) ve 20:00 h Maškarní bál – vyrobte si nápaditou masku a přijďte se rozloučit
s plesovou sezónou do sportovní haly. K tanci hraje Nová Vermona.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – vezměte své děti, oblečte je do nápaditých masek
a přijďte na karneval do sportovní haly. Děti si užijí spoustu zábavy a her.

Klub zdraví Vracov
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
Pravidelné Kluby zdraví Vracov

www.zdraviarodina.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(PÁ) ve 20:00 h Ostatková zábava s válením na dyně – v KD, hraje DH Žadovjáci.
Tombola a občerstvení zajištěno.
(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – v KD, diskotéka s DJ Simens. Soutěže, tombola
a občerstvení zajištěno.

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

6.2.
7.2.
13.2.
20.2.

tel.: 518 633 175

(SO) ve 20:00 h Květinový ples – pořádají Mažoretky Ždánice v KD Ždánice.
(NE) ve 14:00 h Dětský karneval – pořádá DDM ve Ždánicích v KD Ždánice.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples – pořádají Mažoretky Dejna v KD Ždánice.
(SO) ve 20:00 h Maškarní karneval – srdečně zvou pořádatelé KD Ždánice a Město
Ždánice – v KD Ždánice. Ve 20:30 h Rej masek – soutěž o nejlepší masku. Hraje
Kabát revival a Rockoví lišáci.			
vstupné 100 Kč

Vrbasovo muzeum Ždánice

(SO) v 13:00 h Fašaňková obchůzka – pořádá obec Vlkoš.

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

9.2.

12.2.

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

Městský kulturní klub Vracov
6.2.

9.2.

(ÚT) Ošidná síla tradice. Historická změna dne odpočinku. Je platná?
(PÁ) Cesta, která končí smrtí. Stav člověka po smrti.
(NE) Tajemné hlasy a signály. Pozadí spiritismu a okultismu. Největší moderní
náboženské svody.
(ÚT) Principy zdravého života. Jak žít lépe a déle? Boží rady pro zachování optimálních funkcí těla.
(PÁ) Význam křtu. Vždy můžeš začít znovu a jinak. Význam osobní smlouvy s Bohem.
(NE) Pravé a falešné náboženství. Ohrožení pravdy i jejích následovníků. Kniha
Daniel – 7. kapitola.
(ÚT) Osudná znamení. Znamení Boží a znamení šelmy. Dva protichůdné postoje.
(PÁ) Duchovní investice. Jak zvládat své finance.
(NE) Osvobozující pravda. Rozhodující biblická kritéria. Identifikace duchovního
Babylonu.
(ÚT) Prorocké poslání dnes. Osobnost proroků v dějinách i dnes.
(PÁ) Pravda jako cesta. Proč je tolik církví. Postupný vývoj a charakteristika křesťanství.
(NE) Víra dnes. Vývoj poznání Bible. Čemu věřit?

mc.blahusek@tiscali.cz

Vlkoš

13.2.
tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

tel.: 728 718 917

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – v sále hospody U Letochů – na podporu Muzea
ve Vacenovicích Předtančení provedou členové Omladiny a Oskorušky. O půlnoci
bude „zapálen“ fašaňk tancem „Pod šable“. K tanci a poslechu hrají DH Sobůláci,
Vacenovská CM a Mladá CM Oskoruška.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka – v hospodě U Letochů.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

5.2.

Skoronice
20.2.

7.2.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

Nenkovice

podatelna@sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá SRPŠ Šardice, hraje skupina Žízeň
a hlad v Obecní hale U Orla. Je připravena bohatá tombola, předtančení dětí ZŠ
T. G. Masaryka Šardice.
(NE) ve 14:00 h Nedělní fašaňkové odpoledne s pochováváním basy – pořádá Fos
Šardičan, akce se koná v Obecní hale U Orla.
(SO) ve 20:00 h Pyžamový ples – pořádají Mažoretky ze Šardic v Obecní hale
U Orla, je připravena bohatá tombola.

Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice

6.2.

6.2.

(SO) ve 20:00 h Ostatky – průvod maškar po vesnici a večer zábava.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

Národopisná společnost Vacenovice, o. s.

Mouchnice

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

(SO) v 11:00 h Fašaňkový průvod obcí s maskami a muzikou – za dobrou zábavou
a do průvodu srdečně zvou pořadatelé – obec Ježov a Ježovská chasa.

6.2.
(SO) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka (soubory obce Svatobořice-Mistřín), obec.
7.2.
(NE) v 15:00 h Dětský maškarní karneval, (Orel), KD.
13.2.
(SO) ve 20:00 h Diskoples, (SK Spartak), KD.
20.2.
(SO) v 15:00 h Dětská pěvecká soutěž, KD.
20.2.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples (TJ Sokol Svatobořice), Sokolovna.
27.2.
(SO) v 16:00 h Degustace pálenek (Mankyz), KD.
Připravujeme na březen:
5.3.
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek, (Mankyz), KD.

13.2.

(SO) ve 20:00 h Fašaňková zábava – na KD, hraje DH Vacenovjáci.
(PÁ) v 19:00 h Koncert švédského hudebníka Christoffera Strandha a českotěšínské zpěvačky Beaty Bocek – v Kafebaru u Bohuška.
(NE) 15:00–18:00 Košt drkotin – v KD, pořádá SDH Milotice.

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

(SO) v 19:00 h IX. Motorkářský ples – pořádá motorkářská parta HOSAKO na
sokolovně v Hovoranech.
(SO) ve 20:00 h 22. Společenský ples – pořádá ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Hovorany,
p.o. ve spolupráci s Obcí Hovorany v KD v Čejkovicích.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá Kulturní komise při OÚ, v sokolovně
v Hovoranech.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá TJ Sokol Hovorany, v sokolovně v Hovoranech.

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

kultura@milotice.cz

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

Šardice

(SO) Tradiční ostatky s pochováváním basy a válením dyní – v 11:00 h průvod
masek po obci, ve 20:00 h Ostatková zábava v KD, hraje DH Cyrilka, pořádá SDH
Lovčice.

Loutkové divadlo Kašpárek
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

Lovčice

Milotice

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na
ponících jsou v zimním období na objednávku předem, jízda minimálně 30 minut.
▶ Prohlídky rozhledny ZDARMA pro návštěvníky restaurace každou sobotu a neděli v časech
13:00, 14:00 a 15:00 hodin.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy či džbánky, aj.).
Akce na únor:
14.2.
(NE) oslavte svátek svatého Valentýna v Mlynářské restauraci. Pozvěte svou drahou polovičku na romantickou večeři. U nás si i řidiči můžou dát lahvinku kvalitního vína! Nabízíme nealko-víno, bílé i rosé.
18.–21.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – zimní zvěřinové hody jsou jednou z velmi oblíbených
a hojně navštěvovaných akcí. Speciality ze zvěřiny od našeho šéfkuchaře můžete
ochutnat již od čtvrtka!
Připravujeme na březen:
10.–13.3.
(ČT–NE) Slovenská kuchyně – tak blízko a přece tak rozdílná. Přijďte ochutnat
z talíře našich nejbližších sousedů. Slovenské speciality Vám v Mlynářské restauraci
nabídneme již od čtvrtka!

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

tel.: 518 614 790
matrika@obec-kostelec.cz

(SO–NE) Do partnerství – tak zní oficiální název setkání občanů Kostelce s Chorvaty, Poláky a Slováky.
(SO) v 9:00 h fašaňkový průvod masek obcí, v 17:00 h trh tradičních produktů
partnerských obcí v KD s folklorním programem, ve 20:00 h fašaňková maškarní
zábava v KD, hraje skupina Vermona.
(NE) v 15:00 h košt božích milostí v KD.
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – v KD Kostelec, pořádá Spolek Volnočas.
(SO) ve 14:00 h Košt místních pálenek – v KD, pořádá SDH Kostelec.

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@bukovansky-mlyn.cz

www.obec-kostelec.cz

2.2.
5.2.
7.2.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: leden – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po dohodě.
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice, sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.

6.2.
20.2.
26.2.

starosta@zeletice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ostatková zábava – v KD.
(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – v KD.
(PÁ) ve 20:00 h Diskoples – hraje DJ Luděk Ptáček, v KD.

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

6.2.

13.2.
27.2.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Pochovávání basy – v sokolovně, hraje DH Svárovanka, pořádají
hasiči.
(SO) ve 20:00 h Divadelní bál – v sokolovně, hraje Plus music band, téma: rock,
pořádají ochotníci.
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně, v 19:00 h CM, pořádají zahrádkáři.

▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ST) v 18:00 h v centru Chamartin, Luční 770.
24.2.
(ST) Pythagorova věta o zdraví – zdravotní výroky dávných myslitelů ve světle
moderního výzkumu.
Seminář Světem Bible ve Vracově
▶ 5.1.–15.3. (ÚT–ÚT) v 17:30 h každé (ÚT),(PÁ),(NE) – Institut pro zdraví a rodinu o.p.s. zve
na multimediální obrazový cyklus Světem Bible v centru nadace Chamartin, Vracov, Luční 770.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

PRO ONEMOCNĚNÍ PANÍ VĚRY ŠPINAROVÉ SE JEJÍ KONCERT
ZE 17. ÚNORA 2016 PŘESOUVÁ NA PONDĚLÍ 9. KVĚTNA 2016.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
Středa 2.3.2016
19:30		
			
LIBOR MEISL S KAISER KVARTET	

Úterý 8.3.2016
19:00		
divadelní sál DK Kyjov
DECHOVÁ HUDBA SVATOBOŘÁCI				

150 Kč

Neděle 13.3.2016
15:00		
VYLETĚLA HOLUBIČKA		

divadelní sál DK Kyjov
50 Kč
XXVI. ročník soutěže dětských zpěváků

Středa 16.3.2016
19:00		
FRANKIE A JOHNNY
		
hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma

divadelní sál DK Kyjov
divadelní komedie

Úterý 5.4.2016

19:30		

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

únor 2016

www.mestokyjov.cz

Čtvrtek 7.4.2016
KAREL PLÍHAL

19:00		
		

divadelní sál DK Kyjov
koncert

190 Kč

Úterý 12.4.2016
19:00		
DECHOVÁ HUDBA SKALIČANÉ

divadelní sál DK Kyjov

150 Kč

Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Reprezentační ples města Kyjova

19.2.

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK. K tanci
i poslechu bude hrát orchestr Dušana Mathona ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se
můžete na program sestavený z největších hitů slavného muzikálu Mamma mia!,
čili hitů kapely ABBA, v podání populárních představitelů českého showbusinessu
a diskotéku Petra Salavy. Těší se na Vás i speciální host, herec a moderátor – Jan
Čenský. V programu vystoupí také profesionální tanečníci Fortuny Zlín. Ani tentokrát nebude chybět barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace
vín a bohatá tombola. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru města
Kyjova.
vstupné v předsálí 300 Kč, v salonku 330 Kč a v sále 350 Kč

20.2.

(SO) ve 20:00 h 50. Sklářský ples – v estrádním sále a přilehlých prostorech. Uslyšíte DH Mistříňanku a hudební skupinu Ferrum. Pořadá Vetropack Moravia Glass,
a. s. a odborová organizace VMG. Prodej vstupenek na tel.: 518 603 134.		
			
vstupné 220 Kč v sále, foyer 200 Kč

divadelní sál DK Kyjov
150Kč, senioři a studenti 110Kč, děti do 15 let 50 Kč
koncert vážné hudby
250 Kč

www.ickyjov.cz www.dum-kultury-kyjov.cz

Významné akce v Kyjově

280 Kč

Středa 6.4.2016
19:00		
divadelní sál DK Kyjov
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
		
divadelní komedie
Hrají: Michaela Dolinová, David Suchařípa, Iva Hüttnerová

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

divadelní sál DK Kyjov
150Kč, senioři a studenti 110Kč, děti do 15 let 50 Kč
koncert vážné hudby

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově
a okolí

POZOR

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

13.2.

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

Kostelec 260, 696 51 Kostelec
obec.kostelec@wo.cz

Svatobořice-Mistřín

R

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic
Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

Kostelec

ZD
A

pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak
i pro pokročilé.

27.2.

50. Sklářský ples

2. Reprezentační ples Domova Horizont

(SO) v 19:00 h 2. Reprezentační ples Domova Horizont – v estrádním sále. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lália a CM Hudci z Kyjova. Program: v 19:00 h
začátek plesu, ve 20:00 h slavnostní zahájení plesu s polonézou, ve 21:00 h poděkování dobrovolníkům Domova Horizont, ve 22:00 h vystoupení uživatelů Domova
Horizont, ve 23:00 h losování o ceny, v 02:00 h ukončení plesu. Předprodej u paní
Lenky Horákové v Domově Horizont (tel.: 518 614 893). Pořádá Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont ve spolupráci s Domovem Horizont. Ples se
koná pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu ČR a Michala Haška,
hejtmana JmK.

Udělejte něco pro své zdraví
Bruslení na ledové ploše v areálu
Městského stadionu Kyjov

▶ Město Kyjov otevřelo pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno každý den:
PO–PÁ	
8:00–12:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také
veřejnost
13:00–20:00 veřejnost
20:30–21:30 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň
3 dny předem
SO–NE	
10:00–19:30 veřejnost
8:00–9:30 a 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se
správcem alespoň 3 dny předem
Bruslení probíhá v blocích dlouhých 2 h. Vstupné se platí za blok v délce 2 hodiny následovně:
školy 10 Kč/osoba/blok		
děti do 6 let zdarma
dospělí a děti nad 6 let 30 Kč
osoba/blok doprovod 10 Kč/osoba/blok
pronájem kluziště 800 Kč/hodina
▶ podrobnější informace včetně rozpisu bruslení naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.
▶ Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic
13.2.–16.4. každou (SO) Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka
MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
program@mkskyjov.cz

2.2.

tel.: 518 614 525, 518 614 624
www.dum-kultury-kyjov.cz

(ÚT) v 19:00 h Dechová hudba Babouci – v divadelním sále. Babouci jsou nejstarší
jihočeská kapela. Vznikla již v roce 1875, založili ji vynikající hudebníci bratři Matěj a Matouš Baboučkové. V Kyjově se tato kapela, která je známá nejenom z televize Šlágr, představí poprvé.			
vstupné 150 Kč
4.2.
(ČT) v 17:00 h Sportovec okresu Hodonín 2015 – v divadelním sále. Slavnostní
předávání ocenění nejlepším sportovcům okresu Hodonín za rok 2015. V doprovodném programu vystoupí děti z DDM Kyjov. Pořádá Okresní sdružení ČUS Hodonín a Město Kyjov ve spolupráci s JMK a JKO ČUS Brno.
vstup volný
6.2.
(SO) v 19:00 h 14. Farní ples – v estrádním sále. Hraje hudební skupina Švitorka.
Připraven bohatý program a tombola. Pořádá Římskokatolická farnost Kyjov.
				
vstupné s místenkou 120 Kč
7.2.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka – Nětčice, U Jančů. Fašaňková obchůzka se
Slováckým souborem Kyjov. Průvod vyjde od hospody U Jančů. Zve vás Slovácký
soubor Kyjov a MKS Kyjov.
9.2.
(ÚT) v 19:30 h Celo Ensemble Solitutticelli – koncert vážné hudby v rámci cyklu
KPH v divadelním sále.
		
vstupné 150 Kč senioři, studenti 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
10.2.
(ST) v 18:00 h Ostrov Bali – můj druhý domov – Jiří Kolbaba – diashow – v kině
Panorama. Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Rádia Impuls
a viceprezident Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba již podruhé v Kyjově, nyní
s tématem ostrov Bali – můj druhý domov. Nenechte si ujít večer plný inspirací,
zábavného povídání autora a hlavně nádherných fotografií.
			
vstupné 190 Kč, předprodej 160 Kč, děti do 15 let 50 Kč
11.2.
(ČT) v 15:30 h Dětský maškarní kouzelný karneval – v estrádním sále. Odpoledne
plné her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka, kouzelníkem Jirkou
Hadašem a klauny Jájou a Pájou v programu s názvem Circus. Na masky čeká sladká odměna. Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky.
				
vstupné 40 Kč platí děti i doprovod
Připravujeme na březen:
2.3.
(ST) KPH – Libor Meisl s Kaiser kvartet
8.3.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – Svatobořáci
13.3.
(NE) Vyletěla holubička, soutěž dětských zpěváčků
16.3.
(ST) Frankie & Johnny – divadlo pro dospělé (Tereza Kostková a Aleš Háma)
19.3.
(SO) Josefský košt vín
20.3.
(NE) Jarní zpívání

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
mek@knihovna-kyjov.cz

1.11.–30.6.

10.2.
17.2.
24.2.

tel.: 518 614 358
www.knihovna-kyjov.cz

(NE–ČT) Lovci perel – celostátní soutěž pro dětské čtenáře. Děti si půjčují knihy označené jako „perlorodky“, u kterých odpovídají na dané otázky ke knize. Při
správné odpovědi obdrží perlu, kterou si navléknou na „šňůru perel“ s vlastním
jménem. Nejpilnější lovci perel budou odměněni při slavnostním vyhlášení na
konci školního roku. Bližší informace v dětském oddělení.
(ST) v 17:00 h Sjednocení cestou totálního sebeovládání se osudu – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna – čítárna.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Feng Shui a harmonie vztahů – uspořádání domova a jeho okolí
tak, aby podporovalo určitý vztah. Přednáška Ivy Matyášové, lektorky a poradkyně
metody Feng Shui. Studovna – čítárna.
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Proč se stát dobrovolníkem– přednáška Petry Hradilové, koordinátorky dobrovolníků občanského sdružení KROK, přednáškový sál.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
muzeum.kyjov@masaryk.info

ravské provenience. V roce 2006 se rozrostla o mimořádný soubor z rodinné sbírky
pražské malířky Marie Fischerové Kvěchové, čítající téměř šest set hraček. Výstava
představuje tento pozoruhodný přírůstek v reprezentativním výběru.

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
4.–28.2.
(ČT–NE) Výstava fotografií Fotoklubu Lumen – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji
zve do Radniční galerie, kde se představí poprvé v Kyjově fotografové ze slovenské Myjavy. Fotografie nejsou tématicky zaměřené, jsou ale žánrově různorodé.
Vznikaly ve volných chvílích odpočinku a relaxu, proto nehledejte vždy jen umění,
ale spíš snahu každého autora něco Vám priblížit. Vernisáž výstavy se uskuteční
4.2.(ČT) v 16:30 h v prostorách Radniční galerie.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

12.2.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
9.11.–28.2. (PO–NE) Hračky ze staré půdy–výstava představuje výběr ze sbírky historických
hraček Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Sbírka hraček je systematicky budována po mnoho desetiletí a zaměřuje se především na tradiční lidové hračky mo-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Vernisáž velkoformátových grafik Vojtěcha Kovaříka – autor
studoval v ateliéru grafiky na FaVU VUT v Brně, působil jako pedagog na SŠUŘ
v Brně, nyní učí na Vyšší odborné škole a střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Je laureátem prestižní grafické Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2007.
Úvodní slovo Barbora Lungová.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

19.2.

tel.: 604 466 342

(PÁ) v 18:00 h Beseda o architektuře a urbanismu v Kyjově – zve Pražírna Kyjov
a Sdružení nestraníků. Účastníci panelu: Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák (časopis Smart Sicites), Roman Čerbák (Národní památkový ústav v Brně), architekti
Martina Černá, Ladislav Králíček, Václav Navrátil, dále Roman Pekárek (Odbor
rozvoje města) a Petr Valihrach (předseda Komise pro výstavbu a urbanismus).

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

Salsa Kyjov
4.2.–24.3.

www.salsakyjov.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte nově otevřenou Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme
vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. K dispozici je sudové víno se zaručeným moravským původem.
Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Únorová akce:
26.2.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín
jednoho vinařství slovácké vinařské podoblasti, probíhá ve spolupráci s Vinotékou
Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 17.2. (ST) na obou místech.

Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.
6.2.
(SO) ve 14:00 h Filmovo-hudební sobota s přespáním na DDM
			
zápisné 50 Kč a 200 Kč na přespání (večeře, snídaně).
13.2.
(SO) 15:00–17:00 Karneval na ledě – soutěže pro děti o odměny na kyjovském
kluzišti.					
vstupné 20 Kč
28.2.–4.3.
(NE–PÁ) Jarní prázdniny na lyžích – více info na www.domecekkyjov.cz nebo na
tel.: 518 612 139.
cena 2 200 Kč plus kapesné na vleky 1 100 Kč

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

14.2.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(NE) v 16:00 h Tvořivé odpoledne – Lesní klub Radovánky zve malé i velké lidičky
do Pražírny Kyjov. Uvidíte pohádku O Ořešákovi a Temnolesovi. Můžete si s námi
zahrát a zazpívat s kytarou a klavírem. Více info na: www.radovanky-kyjov.cz.
			
vstupné 50 Kč na osobu nebo rodinu

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

salsakyjov@seznam.cz

27.2.

(ČT–ČT) 20:00–22:00 h Kurz salsy a zouku v Kyjovském pivovaru – zveme Vás
na kurzy latinsko-amerických tanců Salsa a Zouk do Kyjovského pivovaru. Kurz
bude probíhat každý čtvrtek po dobu 8 lekcí. Nemáte-li zkušenost s těmito tanci,
neostýchejte se a přijďte se je s námi naučit. Kromě skvělé latinou nažhavené atmosféry si také odnesete úžasnou náladu za přítomnosti místního vynikajícího piva
a jiných pochutin, které Vám budou v průběhu kurzů neustále k dispozici. Jedná
se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou je, najít si k sobě tanečního partnera.
Ceny kurzovného a bližší informace naleznete na našich facebookových strankách
Salsa Kyjov nebo na mailu: salsakyjov@seznam.cz či tel.: 733 661 380.

Domov Horizont, přípěvková organizace
27.2.

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou
tématikou.

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna
čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
11.1.–8.2.
(PO–PO) Marfy – Martin Forman – výstava prací známého kyjovského malíře.
					
vstup volný
11.2.–14.3. (ČT–PO) v 16:30 h Genesis – výstava prací slovenského uměleckého sdružení.
Vernisáž výstavy se uskuteční 11.2.(ČT) v 16:30 h.		
vstup volný
20.2.
(SO) v 19:30 h Café Industrial – již 3. koncert ostravské jazz-folkové kapely v čajce.				
vstupné dobrovolné

tel.: 733 661 380

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova

Pražírna Kyjov

Český svaz včelařů, o.s. Kyjov
Smetanova 631, 697 01 Kyjov

tel.: 724 936 672

M.Smolik46@seznam.cz

(SO) v 19:00 h II. reprezentační ples Domova Horizont – více v sekci Významné
akce v Kyjově.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303

13.2.

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
info@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

Aktuální nabídka: Právě zahajujeme letní semestr školního roku 2015/2016!
▶ angličtina (skupinky od dětí, začátečníků až po pokročilé)
▶ němčina (začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí)
▶ ruština (mírně pokročilí)
▶ španělština (pokročilí začátečníci, mírně pokročilí)
▶ francouzština (pokročilí začátečníci, pokročilí)
▶ italština (pokročilí začátečníci)
▶ příprava na maturitu
Pokud Vám nevyhovuje ani jeden ze skupinových kurzů, rádi pro Vás připravíme kurz individuální. Do kurzů se můžete hlásit průběžně během celého roku. Více na webových stránkách
www.jazykovka-kyjov.cz nebo na facebooku www.facebook.com/jazykovka.kyjov.

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov(naproti DPS)
prodejna@chata.cz

tel.: 518 307 711 a 712
www.caregio.cz

FIRST MINUTE
▶ využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami i za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo
slevy pro věrné zákazníky. Slevy FIRST MINUTE do konce února. Přijďte si k nám pro nové
katalogy.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba, a další – vyrazte za exotikou a krásným počasím. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou fakultativních výletů. Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od
nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte
do naší prodejny pro katalog, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ lyžování v Alpách, České republice i na Slovensku – nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách.
Využijte termíny jarních prázdnin!

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

20.2.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Kyjovský pivovar

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

Výuka angličtiny s promítáním
29.2.–4.3.
(PO–PÁ) Výuka angličtiny s promítáním – přijďte se učit angličtinu s pomocí
krásného dokumentárního filmu o naší planetě Zemi – Home. Budeme se učit,
diskutovat o problémech jako je globální oteplování, kácení deštných pralesů, vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů a na závěr každé lekce si promítneme
část dokumentárního filmu o nejúžasnějších, ale i nejponičenějších místech na naší
planetě. Úroveň kurzů: pre-intermediate +. V ceně kurzů jsou veškeré materiály.
Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.:
731 598 957, email: bartonikovaeva@gmail.com).
cena 900 Kč/1 os.

mirostas@seznam.cz

(SO) 13. ročník turistické akce Zimní přírodou – pořádá KČT. 8:00–12:00 h prezence v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Trasy 7, 10 a 15 km vedou
po značených cestách, cíl Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h. Účast
na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012 – 2016“. Účastníci
obdrží na startu mapku s popisem trasy a každý bude v cíli odměněn vkusným
pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nevzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na akci. Srdečně zve KČT
Vřesovice. Tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) ve 20:00 h XVI. Včelařský ples – Základní organizace Českého svazu včelařů
z.s. v Kyjově Vás zve na DK v Kyjově (estrádní sál), kde Vás čeká bohatá tombola
medového pečiva a včelařských produktů s ochutnávkou medu a medoviny. K tanci
a poslechu hraje DH Mistříňanka a Slovácký soubor Pajtáši z Kyjova. Předprodej
vstupenek (místenek): tel.: 721 213 662, email: rudolfplachy@tiscali.cz.		
				
vstupné i s místenkou 250 Kč

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
www.horizontkyjov.cz

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

Jazyková škola Let´s speak

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.cz

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h The Bladderstones – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně
Kyjov, Komenského 1407/14. Power trio spojuje tři různé osobnosti. Kytaristu, který
si sotva odložil školní brašnu a zní jako Jeff Beck infikovaný vzteklinou. Veterána, co
si užívá podium jako horkou vanu po dobytí severního pólu a postavou i srdcem nepřehlédnutelného bubeníka, co je nadržený na každý další úder do svého milovaného
nástroje. Z jejich hry bluesových a jazzových standartů, „sixtees“, pouštního funku
a texaského undergroundu je cítit především radost z toho být teď a tady. Všechno
ostatní jde v tu chvíli stranou. (Více: (http://bladderstones.eu/). vstupné 100/70 Kč

Jančovka z.s.
Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice
6.2.
(SO) v 17:00 h Jak vypadala krajina Kyjovska na starých mapách ? Proč vojáci
mapují nejlépe ? Kam se poděly všechny ty rybníky a mlýny? Proč je síť hlavních
cest už po staletí stejná ? – přednášku s diskuzí na toto téma pořádá Jančovka z.s.
a ČSOP Kyjov. Přednáší profesionální mapoznalec Mgr. Marek Havlíček.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

7.2.

20.2.

tel.:778 547 850
www.kyjovsky-pivovar.cz

(NE) Fašaňková obchůzka kyjovské chasy – konec obchůzky a pochovávání basy
v Kyjovském pivovaru cca v 17:00 h.
(SO) v 9:00 h Pivovarská zabijačka – čekají Vás čerstvé zabijačkové speciality.
K dobré náladě bude hrát CM a samozřejmě poteče skvělé kyjovské pivečko.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

▶ Košty světlých ležáků - každý týden jiné pivo!!
▶ Každý pátek je pro Vás otevřena zahradní stodola. Příjemně vytopená a nekuřácká !!
5.2.
(PÁ) košt piva Uherský Brod 12° – pivovar Uherský Brod
12.2.
(PÁ) košt piva Krčín 12° – pivovar Sedlčany
19.2.
(PÁ) košt piva Rychnovská kněžna 12° – Podorlický pivovar
26.2.
(PÁ) košt piva Slavkov 12° – pivovar Slavkov
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma. Navíc
postupujete do slosování o hodnotné ceny.

Život a zdraví z.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde
se o nás dozvíte i více informací.				
vstup volný
22.2.
(PO) v 18:00 h téma přednášky: Jaká je služba na Lince důvěry...? – přednáší Mgr.
Marta Lederová, o.s. kontakt Ústí nad Orlicí. Součástí ochutnávka zdravých receptů. Informace na tel.: 774 901 078.

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek- Dobrá zpráva- volnočasová aktivita pro děti
8–15let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu.
V rámci NTM (národního týdne pro manželství) Vás zveme:
9.2.
(ÚT) v 17:00 Bowling dvojic – v restauraci Luxor.
13.2.
(SO) v 18:00 h Partnerské koupání se soutěží – v bazénu v Ratíškovicích.
14.2.
(NE) ve 14:00 h Manželský kvíz u kávy – aneb jak dobře známe jeden druhého?
– v Obecním domě.
Připravujeme na březen:
11.3.
(PÁ) Celodenní lyžování – Stuhleck – Rakousko.
18.3.
(PÁ) Sederová večeře – připomínková slavnostní židovská večeře k svátku Pesach.
Na tyto akce je nutná přihláška nejpozději týden předem. Organizuje Apoštolská církev.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213
www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství v oblasti sociálně-právní, vzdělávání, zaměstnávání a konzultace s právníkem. Půjčovna kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu .
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení – dle harmonogramu.
Ostatní akce:
9.2.,25.2.
(ÚT,ČT) ve 14:00 h hrajeme stolní hry,trénujeme paměť – v jídelně penzionu.
Připravujeme na březen:
▶ plavání

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

▶Poskytujeme psychiatrickou péči, krizovou intervenci, vzdělávací kurzy a sociální službu denní
stacionář.
▶Klub přátel duševně nemocných. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně
finančně podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (nutno
se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků
rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF,
lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání
s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶Dietologická poradna - Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).
2.2.
(ÚT) 17:00–17:45 h Trénink paměti pro veřejnost (nutno se předem domluvit na
tel.: 602 699 146).
19.2.
(PÁ) 8:30–17:00 h Rozvoj asertivních dovedností, kurz akreditovaný MPSV. Lektorka Mgr. Radka Galanová (tel.: 602 699 146).

Dobrovolnické centrum Krok
a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
Program Klubu dobrovolníků:
1.2.
(PO) v 15:00 h Supervize.
15.2.
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků bude dle zájmu účastníků.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u silatel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková
katka.kotaskova@centrum.cz
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
2.2.
(ÚT) Malujeme, kreslíme
4.2.
(ČT) Uděláme sněhuláka
9.2.
(ÚT) Vyrábíme hudební nástroje
11.2.
(ČT) Básničky a říkadla
16.2.
(ÚT) Vyrábíme maškarní masku
18.2.
(ČT) Maškarní bál
23.2.
(ÚT) Montessori pomůcky
25.2.
(ČT) Plastelínkujeme

Centrum pro rodinu Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
cprkyjov@ado.cz

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kyjov.dcpr.cz

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně na ZŠ Komenského na Újezdě pro holky
i kluky ve věku od 5ti let. Mají-li Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném
týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 50 Kč jako příspěvek za tělocvičnu s dětmi
probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční
fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především
nad Biblí – „Modlitby matek“. V prostorách KMK na Mlýnské ulici.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti.
Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

