dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

tel.: 776 161 649

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

oubukovany@tiscali.cz

22.–23.10.

cprkyjov@ado.cz

www.kmk.wbs.cz

4.10.
(ÚT) Podzimní stromy
6.10.
(ČT) Skládáme vlaštovky
11.10.
(ÚT) Učíme se stříhat
13.10.
(ČT) Vyrábíme puzzle
18.10.
(ÚT) Dechové cvičení
20.10.
(ČT) Šiškový skřítek
25.10.
(ÚT) O veliké řepě
27.10.
(ČT) Lampiony
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz.

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na zahradě CPR pro holky i kluky ve věku od 5 let. Mají Vaše děti
rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč
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) 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“.
▶ Každý (PÁ) 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 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.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci 13.10. (ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte
mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
Akce v říjnu:
28.10.
(PÁ) ve 14:00 h Drakiáda – V prostorách boršovských polí se uskuteční již třetí ročník. Na
závěr si děti budou moci opéct špekáček či bramboru (vlastní) a povozit se na poníkovi.

info@bukovansky-mlyn.cz

28.10.
29.10.

(PÁ–SO) Tradiční hody s věncem, beranem a krojovanou svatbou – pořádá Chasa z Bohuslavic a Občanské sdružení Demižónek – přátelé vína z Bohuslavic.
(PÁ) V 19:00 h Stavění máje na návsi; ve 20:00 h Beseda u cimbálu s CM Hradisko v sále
U Vodičků.
(SO) V 11:00 h Hodová mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba; ve 12:00 h Krojovaný průvod od
Božích muk pod Starou horou; Stínání berana u hodové máje na mlýně; v 15:00 h Krojovaná
svatba; ve 20:00 h Hodová zábava v sále U Vodičků s DH Vonička V-Band.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

11.10.

tel.: 602 969 267, 723 734 938

www.artmlyn.eu

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

v.kolbel@seznam.cz

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

www.bzenec.cz

(ÚT) v 19:00 h Zase ta sborovna – Pokračování úspěšné komedie „Sborovna“ sehraje divadlo
Pavla Trávníčka v KD. Předprodej v Informačním centru města Bzence, tel.: 722 183 283.
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
Připravujeme na listopad:
11.11.
(PÁ) Bzenecké sklepy při svíčkách
12.11.
(SO) Bzenecké svatomartinské slavnosti
20.11.
(NE) Uršuloviny

Hovorany

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

8.10.

www.obec-hovorany.cz

(SO) v 18:00 h Dobročinný koncert pro Domov Narnie – v sokolovně Hovorany, pořádá
Kulturní komise při OÚ.

Chataři z Kameňáku

15.10.

(SO) ve 14:00 h 11. Vendelínské hody na Kameňáku – u autobusové zastávky a odsud se
následně půjde pro povolení do Kameňácké myslivny. V programu vystoupí skupina Matýsek
z Kyjova, Muzika Jury Petrů, mužské sbory z Kyjova a Paniháj z Moravan. Akci pořádají Chataři z Kameňáku.

tel., fax: 518 626 221

objezov@tiscali.cz

www.jezov.cz

(SO) Slovácké hody s věncem a káčerem – pořádá obec Ježov a Ježovská chasa; v 10:00 h
Předhodová mše svatá; ve 14:00 h Krojovaný průvod obcí; ve 20:00 h Hodová zábava s DH
Skoroňáci v KD. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
vstupné 100 Kč

Lovčice

tel.: 518 633 420

(SO–NE) Tradiční krojované hody v Lovčicích – srdečně zvou Habřéci, z.s.
(SO) v 11:00 h Zvaní na hody; ve 20:00 h Hodová zábava s povolením hodů
(NE) v 9:15 h Mše svatá; ve 14:30 h Průvod pro stárky; zakončení hodů na KD. Hraje DH
Galánka.

696 39 Lovčice 159

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 728 643 534

honc@sukulent.cz

www.sukulent.cz

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

7.10.
7.–9.10.

tel.: 724 760 296

www.milotice.cz

Vřesovice

Vřesovice 72, 696 48 Ježov

ou.sardice@sardice.cz

30.9.–3.10.
30.9.
2.10.

podatelna@sardice.cz

www.sardice.cz

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně
Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

tel.: 608 667 478

www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka).
Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění po
celém světě. Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Francisku. Přímo ve vinařství se
nachází stylová vinotéka, kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce spjatý Svatoborský sklípek, který
slouží k občerstvení a ubytování. Sledujte nás na facebookových stránkách Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Žádovice
Žádovice 41, 696 49

(ÚT) 19:30–21:30 Zahájení tanečního kurzu pro dospělé začátečníky – každé (ÚT) v KD.
Kontakt: kd@svatoborice-mistrin.cz, tel.: 777 948 493.
(ČT) Beseda „Zapomenutá historie“ – Marie Holcmanová, knihovna KD
(NE) Beseda se seniory – v KD

Věteřov

tel.: 518 622 420

ou.veterov@worldonline.cz

29.–30.10.
29.10.

(SO–NE) Tradiční krojované hody s věncem – pořádá SDH Věteřov
(SO) ve 20:00 h Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje DH Nenkovjanka

www.veterov.cz

16.10.

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228

www.vlkos.cz

(SO-NE) Krojované hody s káčerem a věncem – ve 14:00 h Průvod od křižovatky; ve 20:00 h
Taneční zábava na sokolovně, hraje DH Vlkošáci a CM.

Městský kulturní klub Vracov

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

kd@mestovracov.cz

9.–16.10.

15.–16.10.

www.obeczadovice.cz

(PÁ–NE) Krojované hody – hraje DH Žadovjáci
(PÁ) v 17:00 h Stavění máje s CM z Vracova u KD; v 18:00 h Zvěřinové speciality v KD
(SO) ve 14:00 h Krojovaný průvod pro stárky; ve 20:00 h Hodová zábava se zatahováním do
věnce v KD
(NE) v 10:00 h Průvod k pomníkům, sraz u OÚ – kladení věnců; v 10:20 h Odhalení pamětní
desky pana Josefa Frýborta na rodném domě; v 11:00 h Mše svatá v místním kostele; v 15:00 h
Vernisáž – obrazy Veroniky Kučové

Ždánice

Městečko 787, 696 32 Ždánice

tel.: 518 633 615

muzdanice@politavi.cz

14.–16.10.
14.10.
15.10.
16.10.

www.muzdanice.cz

(PÁ–NE) Ždánické hody – pořádají Město Ždánice a folklorní složky ze Ždánic
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje u KD s CM a povolením hodů starostou města; ve 20:00 h Předhodová zábava – hraje taneční skupina Kombet Hodonín
(SO) v 9:30 h Zvaní na hody se stárky a DH Dambořanka; ve 20:00 h Hodová zábava – hraje
Dambořanka a CM Hradisko
(NE) v 13:30 h Ždáničánek – krátké vystoupení před KD; ve 14:00 h Krojovaný průvod městem
pro stárky s DH Dambořanka a předání Hodového práva starostovi města před KD, ukončení
hodů

Vrbasovo muzeum Ždánice

Vlkoš

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

29.–30.10.

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

14.–16.10.
14.10.
15.10.

tel.: 518 620 237, fax: 518 620 235

www.svatoborice-mistrin.cz

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeum--podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala, velitele
výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

Svatobořice-Mistřín

20.10.
23.10.

www.obecvresovice.cz

(SO) Slovácké hody s věncem a káčerem – ve 14:00 h Krojový průvod od fotbalového hřiště;
ve 20:00 h Hodová zábava v sále zdejší speciální školy, hrají Svatobořáci. Srdečně zvou stárci
a stárky, Obec Vřesovice a složky TJ Sokol, Spolek Babule a SDH Vřesovice.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

tel.: 518 624 525

(PÁ–PO) Šardický hody – Po všechny hodové dny otevřena Augustiniánská rezidence
a Loyderův sklep.
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje – před pohostinstvím U Orla.
(NE) ve 14:00 h Průvod krojovaných obcí, ve 20:00 h Hodová krojová zábava, hraje DH Šardičanka.

Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 626 302

ou@obecvresovice.cz

15.10.

tel.: 518 628 296

www.mestovracov.cz

(NE–NE) Výstava obrazů Darie Bernadetty Novotné – Inspirováno vodou – Zveme Vás
na výstavu obrazů Darie Bernadetty Novotné, která se uskuteční v hudebním sále nadace
Chamartín vždy 15:00–18:00 ve Vracově.
(SO–NE) Vracovské hody s věncem a káčerem – Srdečně zveme na největší hody v ČR, které
se budou konat 15.10. (SO) a 16.10. (NE) ve Vracově. Po oba dva dny Vás čeká krásný hodový
průvod, zvykosloví, hodové zábavy v místní sportovní hale a také jarmark tradičních výrobků
na náměstí. Více informací na www.mestovracov.cz.
(NE) 14:00–17:00 Burza dětských hraček a potřeb – v malém sále KD Vracov. Neváhejte
a přijďte dětem doplnit šatník nebo jejich pokojíček o novou hračku nebo pro nějaký pěkný
kousek na sebe. Více informací na www.mestovracov.cz.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00-16:00.
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo originál věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
14.9.–30.10. (ST–NE) Kuchyně našich babiček a prababiček – tematická výstava
Připravujeme na listopad:
▶ 2016 – Rok Františka Machníka – výstava k příležitosti 130. výročí narození československého ministra
národní obrany v letech 1935–1938 a významné osobnosti našich dějin.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
29.9.–13.11. (ČT–NE) Krása krajiny kolem nás – výstava prací z jarní výtvarné dílny Ždánického plenéru
ZUŠ Ždánice, ZUŠ Břeclav a ZŠ Lovčice.
29.9.–13.11. (ČT–NE) Práce účastníků letošní letní výtvarné dílny Ždánického plenéru

(PÁ) v 19:00 h Jono Heyes – koncert novozélandského hudebníka v Kafebaru U Bohuška.
(PÁ–NE) Dětská burza – v KD Milotice. Formuláře a bližší informace na tel.: 776 386 184,
e-mail: polaskova.romana@email.cz, facebook: Dětská burza Milotice.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

www.zdraviarodina.cz

Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností, zakončený
zdravým obědem. Upřesnění místa na tel.: 732 267 771.			
vstup volný
Rekondiční pobyt New start Luhačovice
25.9.–2.10.
(NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí. Objednávky na
tel.: 732 267 771; e-mail: info@ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz (o wellness penzionu na:
www.senioriluhacovice.cz)			
cena 6 300 Kč

www.ratiskovice.com

(PÁ) ve 20:00 h Beseda u cimbálů – Spolkový dům Ratíškovice
(SO) ve 20:00 h Disko – DJ Luděk Ptáček – Spolkový dům Ratíškovice
(NE) v 15:00 h Krojované hody – průvod pro stárka a stárku, povolení hodů, hodová zábava
ve Spolkovém domě Ratíškovice, hraje DH Drietomanka.
(NE) v 18:00 h Len tak prišli – ochotnické divadlo z Popudinských Močidlan, Spolkový dům
Ratíškovice.

Šardice 601, 696 13 Šardice

23.10.

kultura@milotice.cz

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

Šardice

(NE) 13:00–16:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích – více v sekci Významné akce
v okolí.

www.demizonek.cz

Připravujeme na listopad:
5.11.
(SO) Zájezd na „Otevřené sklepy do rakouského Illmitzu“ – Odjezd cca v 9:00 h z Kyjova,
příjezd ve večerních hodinách. Cena dopravy je dle počtu účastníků, nejvýše však 500 Kč.
Vstupné na Otevřené sklepy v Illmitzu je 40 €. V ceně vstupného je neomezená degustace
vzorků ve 30 sklepech a dva 12 € poukazy na odběr vína u vinařů. Vstupné si hradí každý sám.

23.10.

www.lovcice.cz

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

tel.: 774 346 165

podatelna@ratiskovice.com

7.10.
8.10.
9.10.

starosta@vlkos.cz

Lovčice 118, 696 39

16.10.

tel.: 518 367 236

Věteřov 207, 697 01 Kyjov

Ježov 75, 696 48 Ježov

15.–16.10.
15.10.
16.10.

Ratíškovice

U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice

11.10.

Ježov

1.10.

29.10.

obec@svatoborice-mistrin.cz

tel.: 777 841 344 (Jiří Petrů)

ou.lovcice@iol.cz

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme
o rezervaci.
▶ Novinka: Kniha Legendy zapomenutého mlýna – Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha s CD, MP3.
K dostání v Informačním centru Kyjov.

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

www.bukovansky-mlyn.cz

Bzenec

Bohuslavice

Bohuslavice, 696 55 Kyjov 3

tel.: 518 618 011

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Zahradní posezení
otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst
předem. Projížďky na ponících jsou možné (SO,NE) a o svátcích 14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti.
Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková
keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
20.–23.10.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – Přijďte i letos ochutnat zvěřinové speciality připravené naším
šéfkuchařem! 22.10. (SO) se můžete těšit na večer s harmonikářem. Doporučujeme rezervaci!
▶ Připravujeme na listopad:
11.11.
(PÁ) Svěcení Svatomartinského vína
10.–13.11.
(ČT–NE) Husí hody

Centrum pro rodinu Kyjov

28.–29.10.

www.obecbukovany.cz

(SO–NE) Hody s věncem a káčerem – Obchůzka obcí, večer hodová zábava, hraje Vinařinka.
Srdečně zvou stárky a stárci a Obec Bukovany.

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685

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

tel.: 518 618 022, 603 839 367

Areál Bukovanský mlýn

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

(PÁ) 8:30–10:00 a 15:00–19:00 Příjem zboží do prodeje
(SO) 7:30–18:00 Prodej zboží
(NE) 9:00–14:00 Prodej zboží; 19:00–20:00 Výdej peněz a neprodaného zboží
(SO) Burza krojových součástí – v KD Milotice, tel.: 724 760 296
(PÁ) 16:00–19:00 Příjem zboží do prodeje
(SO) 9:00–12:00 Prodej zboží; 13:00–14:00 Výdej peněz a neprodaného zboží
(SO) v 8:00 h Burčákový pochod – vinné sklepy Šidleny, ČZS Milotice, tel.: 608 619 108,
728 286 430
ve 20:00 h Předhodová zábava – v KD, hraje VSP BAND

KRUH PŘÁTEL HUDBY

a okolí

koncertní sezóna 2016 - 2017

5. 10. 2016
Clarus kvartet
2. 11. 2016
VÁCLAV HUDEČEK
6. 12. 2016
Musica dolce vita
3. 01. 2017
Komorní orchestr města Kyjova a pěv. sbor Carmina Vocum
7. 02. 2017
Janáčkovo kvarteto
7. 03. 2017
Skladatelé krásným ženám
4. 04. 2017
Klavírní trio pražské HAMU
2. 05. 2017
Violový recitál
Cena předplatného za 8 koncertů (včetně koncertu Václava Hudečka) na celou
koncertní sezónu je 750 Kč (cenové zvýhodnění předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 600 Kč), děti, studenti a senioři 560 Kč (cenové zvýhodnění
tohoto předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 480 Kč).
Vstupné jednotlivých koncertů (kromě koncertu Václava Hudečka) je 150 Kč /
110 Kč (sleva studenti a senioři). Rodinné vstupné je 360 Kč / koncert. Vstupné
na koncert Václava Hudečka je 300 Kč / 270 Kč (sleva studenti a senioři). Rodinné vstupné je 580 Kč / koncert. Pozor, vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé
koncerty je 50 Kč.
01. 11. 17.00
02. 11. 19.30
		

VESELÁ TROJKA
VÁCLAV HUDEČEK
(koncert v rámci KPH)

03. 11. 19.00
		
08. 11. 19.00
		
18. 11. 19.00
		
29. 11. 19.00
		
06. 12. 19.30
		

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
vstupné 350 Kč
(hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek)
MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
vstupné 150 Kč
(v rámci Seriálu dechových hudeb 2016)
Travesti skupiny SCREAMERS A TECHTLE MECHTE
VIDEOPŮJČOVNA
vstupné 280 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE
MEZI SVÝMI
vstupné 440 Kč
MUSICA DOLCE VITA
vstupné 150 Kč
(koncert v rámci KPH)

08. 12. 19.00
13. 12. 19.00
		
14. 12. 18.00
		

ROMAN HORKÝ a KAMELOT
STŘÍBRŇANKA
(v rámci Seriálu dechových hudeb 2016)
GRANDE MORAVIA Ladislava Pavluše
VÁNOCE JSOU TADY

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

ŘÍJEN 2016

270 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 580 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč

110 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč

www.mestokyjov.cz

Významné akce v Kyjově
27.10.
Kyjov

Bohuslavice
Boršov

(ČT) Vzpomínkové shromáždění k 98. výročí vzniku Československé republiky – Srdečně
zve město Kyjov. Změna času vyhrazena. Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
v 17:00 h Koncert DH Svatobořáci před radnicí
v 17:30 h Lampiónový průvod od radnice k památníku světových válek před budovu Klvaňova gymnázia
v 18:00 h Slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu s vystoupením
pěveckého sboru Carmina Vocum pod vedením Maria Kudely u památníku světových válek
před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově
v 18:30 h Ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
v 17:30 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. sv. války
v 17:45 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války

XVII. Kyjovský divadelní podzim
22.10.–20.11. (SO–NE) XVII. Kyjovský divadelní podzim – letos u nás již po sedmnácté přivítáme amatérské i profesionální spolky z různých koutů republiky. Pořádá OS OPONA Kyjov.
22.10.
(SO) v 19:30 h Upokojenkyně – groteska o stárnutí a umírání v podání divadla V.A.D. Kladno, divadelní sál MKS.				
vstupné 80 Kč
18.11.
(PÁ) v 19:30 h Veroničin pokoj – psychologický až hororový thriller od „mistra napětí“, amerického autora Iry Levina, Divadelní spolek Kroměříž, Kyjovský pivovar.
vstupné 80 Kč
19.11.
(SO) v 19:30 h Rebelové ze Stodoly – příběh vojáků na útěku za snem o svobodě. Muzikálovou
hru podle slavné filmové předlohy uvede Divadlo Stodola, divadelní sál MKS. vstupné 80 Kč
20.11.
(NE) v 15:00 h Dětské kočovné divadlo Kyjov – představení domácího dětského souboru
u příležitosti 5. výročí založení. Doprovodné akce: výstava představující činnost souboru
a dětská tvořivá dílna, divadelní sál a salonek MKS.		
vstupné dobrovolné

Významné akce v okolí
16. Setkání přátel zpěvu a přírody na Klimentku 2016
28.10.

(PÁ) 14:00–17:00 16. Setkání přátel zpěvu a přírody na Klimentku 2016 – Původní setkávání folklorních mužských sborů na hoře svatého Klimenta se přirozeně přeměnilo na
neformální setkání přátel zpěvu a přírody. Je to již po léta spojováno s procházkou podzimní přírodou. Výchozí místo i délku trasy si každý určí podle svých možností (naše skupina
vychází z Kameňáku v 11:30 h). Po cestě odléváme do označených pet lahví vodu ze studánek
a na místě setkání provádíme degustaci o nejlepší studánku roku. Program nezávazný – zpěv,
degustace, opékání špekáčků... Jde především o setkání s přáteli a dobrou náladu. Setkání za
každého počasí. Kontakt na tel.: 777 841 344, e-mail: jiri@optika-petru.cz.

16.10.

(NE) 13:00–16:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích – později byste toho moc
neviděli, neb sluníčko bude schované. Najdete nás v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak
stále rovně k lesu, jsme poslední dům až pod hrází rybníka Jordánek. Uvidíte velmi mnoho
sukulentních rostlin včetně výstavních exponátů ve skleníku 15 x 15 metrů, i zimovzdorné
na okolních skalkách. Vstup jest zdarma, ale peníze si vezměte, to kdybyste neodolali a chtěli
si také nějaké sukulenty či keramiku pro ně dělanou odnést. Těším se na Vás, Jaroslav Honc,
sukulentů krotitel.				
vstup zdarma

vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě

Bližší informace k jednotlivým akcím na:

www.dum-kultury-kyjov.cz

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI:

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

Ráj sukulentů v Lovčicích

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

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

Slavnostní akt kladení věnců – vzpomínková akce

vstupné 150 Kč

(Veronika a Vašek Řihákovi, Eliška Trtíková, Roman Zavadil a Ladislav Pavluš jr.)

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

vstupné 240 Kč
vstupné 300 Kč

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově

M
A

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

Bukovany

7.10.
8.10.
9.10.
8.10.
7.10.
8.10.
8.10.

R

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Pro přihlášení na zájezd a zjištění více informací: Vojtěch Kölbel tel.: 774 34 6165 nebo e:mail:
v.kolbel@seznam.cz.

ZD
A

Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz,
					tel.: 518 324 557, 739 084 422

Městské kulturní středisko

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

program@mkskyjov.cz

5.10.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(ST) v 19:30 h Clarus kvartet – v divadelním sále. Clarus kvartet byl založen na podzim
roku 2004 studenty Ostravské univerzity ve složení Lukáš Broda, Marek Smetka, Radmila Kozubíková a Tomáš Plch. Na jaře roku 2007 vystřídal Radmilu Kozubíkovou Daniel Svoboda,
taktéž student Ostravské univerzity. Kromě tradičního obsazení čtyř klarinetů soubor využívá
zvukové pestrosti basklarinetu a es klarinetu. Vystupuje u nás i v zahraničí a realizuje se na
interpretačních soutěžích. Z mnoha úspěchů si nejvíce cení účasti na mezinárodní klarinetové

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

soutěži v italském Bari v roce 2005, kde se stal laureáty.
				
vstupné 150 Kč; senioři, studenti 110 Kč
7.10.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej uzenářských výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, vína z černého rybízu, čajů, bylinek, koření,
přísad, sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, zahradnických potřeb,
proutěných výrobků. Jedná se o poslední farmářské trhy v tomto roce.
7.10.
(PÁ) ve 20:30 h Křest nového CD skupiny MUŽIq – v malém sále. Pop-rocková formace
s novým jménem (dříve Kloaka 69) pokřtí své další album. Můžete se těšit na příliv energické
hudby a seznámit se s jejich novou tvorbou! Spolu s MUŽIq vystoupí Začalovec.
11.10.
(ÚT) v 19:00 h Mistříňanka Antonína Pavluše – Seriál dechových hudeb – v divadelním
sále. DH založili bratři Antonín a Josef Pavlušovi, kapelníkem se stal Antonín Pavluš, současným kapelníkem je František Pavluš. 			
vstupné 150 Kč
12.10.
(ST) v 19:00 h Mandarinkový pokoj – v divadelním sále. Účinkují: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Autor: Robert Thomas. Režie: Lubomír
Vajdička. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům využít divadelní „řemeslo“
v nejlepším slova smyslu.				
vstupné 360 Kč
15.10.
(SO) ve 20:00 h Eště byly štyry týdně do hodů – beseda u cimbálu s CM Pavla Růžičky v estrádním sále. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově.
						
vstupné 100 Kč
20.10.
(ČT) v 19:00 h Úsměvy Iva Šmoldase – v divadelním sále. Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami
Pepy Štrosse. Improvizovaný a inteligentní humor v jedinečném večerním představení.
			
vstupné v předprodeji 150 Kč; na místě 170 Kč
25.10.
(ÚT) v 19:00 h Bosé nohy v parku – v divadelním sále. Romantická komedie nejen o lásce
nejúspěšnějšího amerického dramatika posledních padesáti let, Neila Simona. Hrají: Anna
Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský. Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny
a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou
na první novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhledem a divák se baví od
začátku až do konce.				
vstupné 370 Kč
▶ Změna programu vyhrazena.

Kino Panorama

Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

UPOZORNĚNÍ! Z DŮVODU STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE KINO PANORAMA OD 10.10. (PO)
UZAVŘENO. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN OTEVŘENÍ 15.12.2016 (ČT).
1.10.
(SO) v 17:30 h Buchty a klobásy USA....................................................................................110 Kč
1.10.
(SO) ve 20:00 h Zhasni a zemřeš USA....................................................................................110 Kč
2.10.
(NE) v 15:30 h Čapí dobrodružství USA................................................................ 110/RV 396 Kč
2.10.
(NE) v 17:30 h Strašidla ČR....................................................................................... 110/RV 396 Kč
2.10.
(NE) ve 20:00 h Prázdniny v Provence ČR............................................................................110 Kč
5.10.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Tajný život mazlíčků USA.............................................................. 60 Kč
5.10.
(ST) v 19:00 h Božská Florence USA.........................................................................90/ČFK 70 Kč
6.10.
(ČT) v 17:30 h Kubo a kouzelný meč USA*2D..................................................... 120/RV 432 Kč
6.,9.10.
(ČT,NE) ve 20:00 h Deepwater Horizon: Moře v plamenech USA..................................110 Kč
7.10.
(PÁ) v 17:30 h Kubo a kouzelný meč USA*3D...................................................... 140/RV 504 Kč
7.,8.10.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Smrt ve tmě USA.....................................................................................110 Kč
8.10.
(SO) v 17:30 h Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti USA*3D...... 140/ RV 504 Kč
9.10.
(NE) v 17:30 h Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti USA*2D...... 120/RV 432 Kč
9.10.
(NE) v 15:30 h Obr Dobr USA*3D.......................................................................... 130/RV 468 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10%)
platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří
upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou
cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

Městská knihovna

Komenského 617, 697 01 Kyjov

mek@knihovna-kyjov.cz

tel.: 518 614 358

www.knihovna-kyjov.cz

Literární soutěž pro děti a mládež Legendy a mýty mého kraje v rámci projektu Jižní Morava čte. Projekt je
financován Jihomoravským krajem. Soutěžní práci – rukopis nebo tištěnou podobu – odevzdat osobně
v knihovně nebo zaslat v elektronické podobě na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz do 30.10. (NE).
Soutěž je určena pro děti: 1. kategorie: 6–9 let, 2. kategorie: 10–18 let. Více informací na web. stránkách
knihovny.
3.10.
(PO) v 9:00 h Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov na téma: Baťa – švec, který
dobyl svět – Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
3.10.
(PO) v 9:00 h Beseda s kronikářkou Věrou Kellnerovou – pro žáky 1. stupně ZŠ v rámci
projektu Jižní Morava čte. Přednáškový sál.
4.10.
(ÚT) v 8:30 h Barunka – pro 1. stupeň ZŠ; v 10:15 h Tajemství K. H. Máchy – pro 2. stupeň
ZŠ. Přednáší spisovatelka Martina Bittnerová.
5.10.
(ST) v 17:00 h Autorské čtení brněnské spisovatelky Blanky Hoškové – přednáškový sál.
					 vstupné dobrovolné
5.10.
(ST) v 17:00 h Kým jsem a splnění mých přání – Proč se má přání neplní, i když se tak snažím
a moc si to přeji? Jsem prokletý, mám smůlu nebo špatný osud?... Přednáší dietolog a hloubkový psycholog Sam Fujera. Studovna–čítárna.		
vstupné 100 Kč
12.10.
(ST) v 17:00 h Karel IV. – Přednáška spisovatelky a historičky Dr. Hany Sar Blochové. Přednáška se uskutečňuje v rámci Týdne knihoven. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

12.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.

(ST) v 17:00 h Návrat z civilizační pseudoexistence k autentické existenci – Přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna–čítárna.			
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Zrcadla a jejich význam v oblasti Feng Shui – Kde škodí a kde nás podporují… Přednáší konzultantka a lektorka metody Feng Shui Iva Matyášová. Studovna–čítárna.
					
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Havajské ostrovy – Přednáší cestovatel a fotograf Petr Nazarov. Přednáškový
sál.					
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Prokletí – Existuje prokletí? – Přednáška Antonie Krzemieňové. Přednáškový
sál.					
vstupné dobrovolné
(ÚT) v 17:00 h Tai ji s Derekem Frearsonem z Velké Británie – Historie, teorie, cvičení –
Yang Tai ji, praktické ukázky se zapojením návštěvníků. Studovna–čítárna. vstupné 100 Kč

Vlastivědné muzeum Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
1.8.–30.10.
(PO–NE) Kyjovské proměny – výstava starých fotografií a pohlednic
1.10.
(SO) 12:30–16:30 Komentovaná prohlídka muzea v rámci Dne seniorů – odborný výklad
Mgr. Blanka Pokorná
pro návštěvníky starší 55 let vstup zdarma
Připravujeme na listopad:
7.11.–31.1.
(PO–ÚT) Výstava „Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové“
16.11.
(ST) v 18:00 h Historická procházka městem – přednáška Mgr. Blanka Pokorná
27.11.
(NE) 13:00–16:30 Předvánoční Blešák

Radniční galerie

tel.: 518 697 583, 606 765 030

d.sedlackova@mukyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
4.10.–6.11.
(ÚT–NE) Prodejní výstava „2x Ivo Nimrichter“ – Město Kyjov srdečně zve do Radniční
galerie na společnou prodejní výstavu obrazů a keramiky otce a syna Nimrichtrových „2x
Ivo Nimrichter“. Vystavena bude originální zakuřovaná keramika i snové obrazy s nádechem
specifického humoru autora. Vernisáž výstavy se uskuteční 4.10. (ÚT) v 17:00 h v Radniční
galerii. V programu vystoupí člen ND Ladislav Mlejnek. Ivo Nimrichter je v současné době jediným výrobcem „černé“ zakuřované hrnčiny v ČR. Výstava bude ke zhlédnutí do 6.11. (NE).

Čajovna & Galerie

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

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.
10.10.–10.11. (PO–ČT) Výstava Zdeňky Turkové: Pohled do krajiny – Vernisáž výstavy se uskuteční
10.10. (PO) v 16:30 h. Obrazy krajiny pohledem Zdeňky Turkové.

Galerie Doma

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

www.galeriedoma.cz

(PÁ–NE) Miroslav Tichý: obrazy, kresby, fotografie – vernisáž výstavy 7.10. (PÁ) v 17:30 h.

Železniční expozice Stavědlo

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

16.10.

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Železniční vlečky na Kyjovsku“ – Modelové kolejiště velikosti
H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov

tel.: 518 733 369

marketing.cz@vetropack.com

22.10.

info@slovackysoubor.cz

www.spssk.cz

(PÁ) 14:00–17:00 16. Setkání přátel zpěvu a přírody na Klimentku 2016 – více informací
v sekci Významné akce v okolí.

Opona, o. s.

Kollárova 284, 697 01 Kyjov

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

opona@zkyjova.cz

22.10.–20.11. (SO–NE) XVII. Kyjovský divadelní podzim – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

predseda@jazzklubkyjov.cz

8.10.

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

21.10.

(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov. Přijďte
si poslechnout ty nejlepší swingové fláky a podívat se, jak vlastně swing na parketu vypadá.
Můžete se také něco přiučit při krátké výuce a klidně protančit celý večer.
▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce pro všechny, kteří chtějí opakovat, pilovat
nebo si prostě zatančit.
Připravujeme na listopad:
6.11.
(NE) Zahájení dalšího kurzu – Více info nově na www.swingfamily.cz, případně na facebooku: Swing Family nebo Swing v Kyjově.

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

14.10.

tomas@prazirnakyjov.cz

tel.: 604 466 342

(PÁ) ve 20:00 h Koncert Ondřeje Soldána – Ondřej Soldán je brněnský muzikant & básník,
alias kytarová střela & jazykový eskamotér, jedoucí právě své turné s názvem „Hejsek tour“,
o kterém praví: „Vše, o čem jsem léta snil, se stává skutečností. V říjnu balíme fidlátka a s celým triem vyjíždíme na Hejsek tour. Více než desítka koncertů po všech koutech republiky.
S novou deskou, s novým bubeníkem, s tím nejlepším, co máme. Tohle bude velký!“
						
vstupné 50 Kč
15.10.
(SO) v 18:00 h Václav Koplík: Houby, nositelé života i smrti (přednáška) – Pokud najdete
houbu, kterou neznáte, máte dvě možnosti, nechat ji být, nebo ji sebrat a odjet do Ratíškovic
za Václavem Koplíkem. Ten rozsáhlé znalosti o houbách získal samostudiem, málokdo se totiž
houbám věnuje profesionálně: „Většinou je to jen koníček. Na mykologických setkáních se
tak potkávám nejen s přírodovědci, ale i řediteli nebo třeba kardiochirurgy. A přesto na mne
odborníci dají, berou mne mezi sebe a tykám i těm lékařům,“ říká. A věděli jste, že bez hub by
nebylo pivo, víno ani chléb?			
vstupné dobrovolné
20.10.
(ČT) ve 20:00 h LiStOVáNí: Holčička a cigareta (Benoît Duteurtre) – Přijďte na představení
další skvělé knihy jednoho z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů. Proti
světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy,
proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný
na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen
pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy
obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. Účinkují: Lukáš Hejlík a Petra Bučková.
				
vstupné 150 Kč

Komenského 689, 697 01 Kyjov

tel.: 775 939 990 (Martin Zrzavý)

info@spssk.cz

tel.: 723 876 086

www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h INBAR FRIDMAN Quartet (Izrael/CZ) – koncert projektu „Jazz v Kostce“
– v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Inbar Fridman je krásná a oduševnělá žena a zároveň vynikající jazzová kytaristka, mimo jiné i spoluhráčka legendárního bubeníka Billyho

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Smetanova 631, 697 01 Kyjov

9.10.

www.komk.eu

(SO) v 18:00 h Requiem, W. A. Mozart – první koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kyjově. Půjde o netradiční zážitek, na kterém vystoupí Pěvecké sdružení Magnificat Brno
spolu se sborem Carmina Vocum Kyjov, Orchestrem katedrály sv. Petra a Pavla Brno a Komorním orchestrem města Kyjova. Celkem bude vystupovat přes sto účinkujících. Na programu bude jedno číslo – W. A. Mozart – Requiem. Sólisté: Alena Kučerová, Klára Kazíková,
Mario Kudela, Robin Červinek. Dirigent: Petr Kolář.
Připravujeme na listopad:
6.11.
(NE) v 18:00 h Requiem, W. A. Mozart – druhý koncert v bazilice Nanebevstoupení Panny
Marie na Mendlově náměstí v Brně.

Sokolíček

Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov

Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

28.10.

www.vetropack.cz

(SO) 10:00–14:00 Den otevřených dveří

Český svaz včelařů, z.s. Kyjov

tel.: 777 274 807 (p. Mario Kudela)

mario.kudela@seznam.cz

29.10.

tel.:725 613 613

jindrich.pleva@tiscali.cz

▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na emailové
adrese: palenicekyjov@seznam.cz.
▶ Pěstitelská pálenice zahajuje provoz 1.11. (ÚT).

KOMK, ZUŠ Kyjov a Carmina Vocum

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

Swing Family z.s.

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

7.10.–6.11.

Cobhama. Inbar Fridman – kytary, Marek Novotný – piano, Petr Dvorský – kontrabas, Jiří
Slavíček – bicí, www.inbarmusic.com.			
vstupné 100/70 Kč
(SO) ve 20:30 h Drumless Quartet – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov,
Komenského 1407/14. Československá Formace Drumless Quartet přináší na hudební scénu
nový koncept hraní v kvartetu bez bicích, což je v našich končinách ojedinělý jev. Netradiční
je i nástrojové složení kapely: Marek Kotača – ts, Jiří Kotača – trp, Peter Palaja – g a Peter
Korman – cbs, které poskytuje posluchači nový akustický zvuk celého seskupení, originální
aranžmá vlastních skladeb a jazzových standardů a vyspělé sólistické výkony jednotlivých
členů. Kapela se zformovala v Brně, tvoří ji studenti jazzové interpretace na JAMU.
						
vstupné 100/70 Kč

22.10.

info@sokolicek.cz

tel.: 604 631 643, 721 525 676

http://sokolicek.cz

Hlídání dětí v Sokolíčku
▶ Nabízíme hlídání dětí v Sokolíčku. Hlídání probíhá každou (ST), kromě svátků a prázdnin 9:00–12:00. Pitný
režim zajištěn, svačinky pro děti s sebou. Hlídají zkušené a ochotné tety, které se rády o Vaše malé ratolesti
postarají. Hlídání probíhá uvnitř Sokolíčku a za příznivého počasí se můžou hrát i na venkovním hřišti. Sokolíček je otevřen pouze pro děti na hlídání. Bližší informace v Sokolíčku nebo po telefonické domluvě na
tel.: 604 631 643, 721 525 676 nebo na e-mailu: info@sokolicek.cz.
			
vstupné za dítě je 60 Kč/h, 150 Kč na celé dopoledne

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
tel.: 518 614 526
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
tel.: 724 224 958
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
zajicblazej@seznam.cz
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

▶ Každou (ST) bude ČZS informovat vinaře o předpovědi výskytu chorob a škůdců révy vinné. Zpráva bude
zveřejňována na nástěnce v okně kanceláře na Komenského 548 a na ostatních vývěsních skříňkách svazu.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 724 936 672

M.Smolik46@seznam.cz

(NE) Včelařská neděle – v estrádním sále DK Kyjov. Zahájení v 9:00 h; v 10:00 h přenáška
MUDr. Jiřího Brožka „Včelí produkty ve zdraví“. Pořádá spolek včelařů Kyjov při příležitosti
890 let založení města pod záštitou starosty Mgr. Františka Lukla, MPA. Program: Zahájení; mezinárodní hodnocení medu – předání ocenění; přednáška včelí produkty ve zdraví –
MUDr. J. Brožek. Doprovodný program: Prezentace včelařského kroužku – Vacenovice; kulturní vložka – p. Vávra (Vracov); ochutnávka vyhodnocených medů; ukázka zdobení perníků
a práce s karamelem – žáci střední školy gastronomie, cukrář (Bzenec); ukázka včelařských
potřeb – p. Buřinský; ochutnávka a prodej medoviny – p. Buzík (Velká nad Veličkou); ukázka
staročeského perníku a prodej – p. Buřilová (Hodonín). Širokou veřejnost zvou včelaři Kyjov.					
vstup volný

Vinotéka Régio/Lidová jizba

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

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 plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
10.–16.10.
(PO–NE) Ochutnávka: 100% hroznová šťáva z vinařství Bunža Bzenec – Hroznová šťáva je
zdravá, bez konzervantů a pouze pasterovaná. Obsahuje množství draslíku, fosforu, vápníku
a hořčíku a obzvláště šťáva z červených hroznů je jedním z nejbohatších zdrojů železa.

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

Kyjovský pivovar

tel.:778 547 850

info@kyjovsky-pivovar.cz

22.10.

www.kyjovsky-pivovar.cz

(PÁ–NE) Zvěřinové hody – Velmi oblíbený a v loňském roce hojně navštívený víkend plný
specialit z domácí zvěřiny. Doporučujeme rezervaci stolů.
(SO) Pivní radosti – Druhý ročník pivovarské oslavy první uvařené várky kyjovského piva po
více než 50leté pauze. Při této příležitosti bude nově na výčepu pivo JANEK – tmavý speciál
15%. Večerem bude provázet skvělá muzika a oblíbené pivovarské dovednostní soutěže o pivní ceny.

Odbor KČT Mapa Brno

4.10.
(ÚT) Vizovice – Baťova železnice – Jasenná – 6 km		
v 8:37 h, vlak. nádraží
11.10.
(ÚT) Osvětimany – Stříbrnické paseky – Boršice – 8 km
v 8:53 h, bus
18.10.
(ÚT) Bzenec Přívoz – Velička – Strážnice – 7 km		
v 9:39 h, bus
25.10.
(ÚT) Lovčice – Sobůlky – 7,2 km			
v 9:11 h, bus
Turistický zájezd do Rakouska
8.10.
(SO) Turistický zájezd do Rakouska – Náplní zájezdu bude turistická vycházka o délce
11 km s cílem v obci Falkenstein s možností návštěvy malebné ruiny zdejšího hradu. Bližší
informace a přihlášky na tel.: 776 066 343 nebo e-mail: mirostas@seznam.cz.

Život a zdraví, z. s.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

Jazyková škola Kyjov

MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 774 901 078

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Stále se můžete hlásit do skupinových jazykových kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a ruštiny, které právě otevíráme!
▶ Přihlásit se můžete také na individuální lekce.

ZŠ J. A. Komenského

25.10.

tel.: 518 306 561

www.zskyjov.cz

(ÚT) v 9:30 h Běh s trikolórou – Závod štafet kyjovských škol při příležitosti 98. výročí vzniku ČSR, pořádá ZŠ J. A. Komenského.

Základní umělecká škola Kyjov

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

zus.kyjov@iol.cz

19.10.

www.zuskyjov.cz

Cestovní agentura Régio

tel.: 518 307 711 a 712

prodejna@chata.cz

www.caregio.cz

ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ Zima 2016/17 je již v prodeji. Kupte si svou zimní dovolenou se slevou FIRST MINUTE. Navštivte náš
web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést on-line
z pohodlí Vašeho domova. Nebo přijďte do naší prodejny, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně. Vyberte si
u nás zimní dovolenou za ceny jako u pořadatelské CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás
obdržíte hodinový vstup do wellness zdarma.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Podzim nám ťuká na dveře, využijte možnosti strávit pár dní poznáváním přírodních, kulturních a historických krás nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyberte si z široké nabídky atraktivních poznávacích zájezdů do všech
koutů světa.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Kapverdské ostrovy, SAE, Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba a další – nejlepší čas
vydat se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí s širokou nabídkou fakultativních výletů.

Klub papírových modelářů Kyjov

kmkyjov@gmail.com

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. 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
Akce v říjnu:
17.10.
(PO) v 18:00 h Z Moravy až pod Ararat – Arménie, jak ji neznáte – Přednáší René Palme
– motorkář a cestovatel. Přijďte si poslechnout cestopisnou přednášku – očima ze dvou rychlých kol. Součástí přednášky bude ochutnávka zdravých receptů. Budeme se na Vás těšit. Další
informace na tel.: 774 901 078.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.kmkyjov.webnode.cz

30.9.–1.10.

(PÁ–SO) Pohár Kyjovské Radnice 2016 – v tělocvičně DDM Kyjov, Husova 370, Kyjov Vám
představí Klub Modelářů Kyjov čtvrtý ročník výstavy a soutěže papírových modelů, tentokrát
v podobě Mistrovství ČR v papírovém modelářství. Papírové modely všech věkových kategorií ve standardních oborových kategoriích podle CPM, o.s. Páteční program zahrnuje přejímku soutěžních modelů, sobotní pak výstavu pro veřejnost, vyhlášení výsledků a doprovodný
program – prezentace techniky Bonver Dakar Project, HZS JMK a SDH Kyjov.

Aeroklub Kyjov

tel.: 518 612 060, 724 109 329

lkky@atlas.cz

Jóga v denním životě v Kyjově

Kurzy jógy
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga – mírně pokročilí, pokročilí
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – (a nejen pro ně) od 65 let – zdarma

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) v 18:00 h (5.,12.,19.,26.9.) Vás zveme do Obecního domu, ul. Nětčická na přátelská setkání
kurzu Stavitelé domova. Témata jako: Jak rozvíjet vztah? Jak překonat sobectví? Komunikační bariéry? Peníze
až na druhém místě? aj. Pro svobodné, budoucí i současné rodiče a všechny, kdo kladou rodinu na 1. místo
svých priorit. Více informací viz kontakty.				
vstup zdarma

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

Svatoborská 28 (ve dvoře vedle Č. spořitelny)
educante@seznam.cz

tel.: 776 760 784 (Zuzana Šrahůlková)

▶ Každé (ÚT) v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – Přihlášky a informace na tel.: 606 777 669.
▶ Adiktologická poradna – po domluvě na tel.: 606 777 669.
▶ Každou (ST) 16:30–17:30 Trénink paměti – informace na tel.: 606 320 786.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, kteří se pravidelně schází nad méně i více závažnými
tématy ze života. Noví zájemci se mohou hlásit v průběhu září.
▶ Svépomocná skupina domácích pečujících – zájemci se mohou stále hlásit.
Připravujeme na listopad:
3.11.
(ČT) 9:00–16:30 Akreditovaný kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením I. – Pro pomáhající
profese i domácí pečující. Počet míst omezen, přihlášky na uvedeném telefonu nebo e-mailu.
					
cena 850 Kč
▶ Přijímáme předběžné přihlášky na semináře „Pečuj doma a s námi“ – pro domácí pečující. Termíny upřesníme v příštím vydání Kyjovských novin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
tel.: 518 389 453, 731 115 213

irena.kyjov@seznam.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu 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 v tělocvičně ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ RHB cvičení v bazénu v nemocnici Kyjov – dle harmonogramu
Nabídka lázní 2017:
7.5.–14.5.
(NE–NE) Termální lázně Harkány – zájemci se mohou přihlásit v kanceláři STP nebo na
tel.: 518 389 453.				
cena 6 800 Kč

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

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

tel.: 602 699 146

info@fenix-centrum.cz

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Každé (PO), (ÚT) a (ST) 8:00–13:00 nabízíme lidem s Alzheimerovou nemocí možnost docházky do
denního stacionáře. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Pro občany z ORP Kyjov zajištěna doprava.
Bližší informace: Ing. Růžičková, tel.: 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Každý (ČT) 8:00–13:00 nabízíme pravidelná skupinová setkání lidem s jiným psychiatrickým onemocněním, nebo individuální dle domluvy. Našim cílem je posílit zdravou stránku osobnosti a nabýt schopnosti žít
s nemocí běžným způsobem života. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146, galanova@feni-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Doporučujeme pohodlný oděv, teplé ponožky, polštářek. Deky a karimatky jsou
k dispozici. Skupinový nácvik relaxačních technik trvá 30 min. Bližší informace a objednávky:
MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696.
cena 150 Kč; cena individuálního nácviku relaxací 300 Kč
▶ 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).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda – 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).

Agentura pro občany

www.ak-kyjov.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu
letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na tel.: 518 612 060,
724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

tel.: 602 306 613

Apoštolská církev Kyjov

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

ovstp.hodonin@seznam.cz

(ST) v 16:30 h Koncertík – v sále ZUŠ Kyjov vystoupí žáci hudebního oboru.

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)

ÚT
18:00–19:00 Jóga pro zdraví – začátečníci a mírně pokročilí
ST
18:00–19:30 Jóga proti stresu – mírně pokročilí
Tělocvična ZŠ Dr. Joklíka:
ST
17:00–18:30 Jóga proti bolestem zad – začátečníci i pokročilí

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 518 390 150

tel.: 776 356 023 (Zbyněk Bilíček – předseda klubu)

mirostas@seznam.cz

organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

www.lets-speak.webnode.cz

zs.kom@zskyjov.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství
a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží
lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej.
Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Nabízíme výrobky studené kuchyně – klobásy,
uzené maso, uzený bůček, škvarkovou, kachní i zabijačkovou pomazánku. 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.
Akce v říjnu:
28.10.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Degustace vín jednoho
z vinařství Slovácké vinařské podoblasti. Z důvodu limitované kapacity míst, doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji. Akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou
jizbou. Předprodej vstupenek od 19.10. (ST) na obou místech.

14.–16.10.

Vymazalova.L@gmail.com

Pro školní rok 2016–2017 nabízíme:
▶ Mgr. Eva Bartoníková nabízí doučování pro žáky ZŠ a SŠ, rozšířenou výuku angličtiny s možností zkoušky
Cambridge odpovídající úrovně, přípravu k maturitě, kurzy pro dospělé odpovídající úrovně a konverzační
kurzy pro dospělé.
▶ Mgr. Lenka Vymazalová nabízí „Hrátky s angličtinou pro děti 3–6 let“:
Každé (PO) 15:00–15:45 (lektorka Mgr. Martina Kubincová) Hrátky I. (pro děti od 3 let a ty, které chodily do
kurzu již v loňském roce). Plně obsazeno.				
cena 50 Kč za lekci
Každé (PO) 16:00–16:45 (lektorka Mgr. Lenka Vymazalová) Hrátky II. (pro starší děti od 6 let a ty, které
chodily do kurzu v minulých letech). Plně obsazeno.			
cena 50 Kč za lekci
▶ Od října nabízí lektorka Mgr. Lenka Vymazalová přípravu studentů SŠ k maturitě z anglického jazyka.
▶ Nabízíme možnost využití prostor učebny pro maminky na mateřské (dopoledne pro účely scházení se
v příjemném prostředí se zázemím – WC, možnost uvaření si kávy nebo čaje, koberec pro děti a další. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lenku Vymazalovou na tel.: 724 148 463, nebo na mail: vymazalova.l@gmail.com).

www.SlovackaGalerieVin.cz

Komenského 596, Kyjov

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Újezd 990, Kyjov

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

agentura.rpp@seznam.cz

tel.: 518 324 557, 739 084 422

www.oskrok.cz

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost:
(ÚT)
8:00–11:00, 12:00–15:30
		
(ČT)
8:00–11:00, 12:00–17:30
		
(ČT)
15:00–17:00 právní konzultace na objednání
			 na agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

