Agentura pro občany

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

tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

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
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

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

tel.: 776 161 649

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

Klub maminek Kyjov

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

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

cprkyjov@ado.cz

www.kmk.wbs.cz

Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.

Centrum pro rodinu Kyjov

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

oubukovany@tiscali.cz

23.12.
29.12.

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 602 969 267, 723 734 938

www.artmlyn.eu

▶ 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.

Areál Bukovanský mlýn

v.kolbel@seznam.cz

30.12.

tel.: 774 346 165

www.demizonek.cz

(PÁ) v 17:00 h Vánoční beseda s CM Hradisko – v sále U Vodičků. Beseda bude spojena s přehlídkou mladých a svatomartinských vín. Připraveno bude několik desítek vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Více informací na tel.: 774 346 165. Srdečně zve Demižonek – přátelé
vína z Bohuslavic				
vstupné 150 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni. Projížďky na ponících jsou možné na objednávku alespoň den předem, minimální délka jízdy 30 minut. Prohlídky mlýna jsou možné denně. Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
9.–11.12.
(PÁ–NE) Chutě a vůně slovácké kuchyně aneb Tož okoštujte Slovácko! – Připravili jsme si pro
Vás víkend plný chutí a vůní slovácké gastronomie. Ochutnejte to nejlepší z tradiční kuchyně našich
babiček. V sobotu večer s harmonikářem.
Připravujeme na rok 2017:
10.–15.1.
(ÚT–NE) Týden rybích specialit
2.–5.2.
(ČT–NE) Festival řízků
16.–19.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody

Dambořice

mob.:725 111 174

(SO) v 17:00 h Vánoční koncert DH Dambořanka – Katolický dům Dambořice

Hovorany

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

10.12.
25.12.
27.12.

www.obec-hovorany.cz

(SO) v 18:00 h Muzikál Jesus Christ Supermlád – pořádá Orel Jednota Hovorany, účinkují Spojené
farnosti, vedoucí Luděk Strašák, v sále sokolovny.
(NE) Živý betlém – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany.
(ÚT) v 19:00 h Žehnání vína – pořádá Spolek Lidový dům, v sále sokolovny.

Vinný sklep Krýsa

(SO) v 19:00 h Silvestr 2016 – Vážení příznivci dobrého jídla a pití! Dovolte, abychom Vás pozvali
k oslavě Silvestra 2016 ve Vinném sklepě Krýsa v Kostelci u Kyjova. Program: welcome drink, silvestrovský raut, degustace mladých vín, bohatá tombola, DJ, ohňostroj, novoroční přípitek a výborná
zábava do ranních hodin! Všichni jste srdečně zváni! Rezervace na tel.: 731 178 483.

www.lovcice.cz

(SO) v 15:00 h Vánoční koncert s Olinkou Baričičovou – v sále KD v Lovčicích. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve obec Lovčice.			
vstupné dobrovolné

Milotice

tel.: 724 760 296

kultura@milotice.cz

www.milotice.cz

(SO) ve 14:00 h Vánoční jarmark s dílničkami pro děti i dospělé – v KD
(SO) v 19:00 h Koncert Jakuba Šimanského a Martin Bindera – Kafebar u Bohuška
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert DH Miločanka – v KD

Ženský pěvecký sbor Moravjanky z. s.

libalovar@seznam.cz

(SO) Silvestrovská guláš párty a silvestrovský ohňostroj – za KD v Moravanech u Kyjova.
V 16:30 h zvěřinový guláš + svařáček; v 17:00 h odpálíme ohňostroj. Pořádají ŽPS Moravjanky za
podpory místních spolků.

Násedlovice

tel.: 518 631 428

podatelna@obecnasedlovice.cz

www.obecnasedlovice.cz

(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu a živý betlém – u OÚ. Přijďte si spolu s námi zazpívat
krásné vánoční koledy. Připraven bude i čerstvý perníček, horký čaj a svařák. Živý betlém v podání
DFS Násedlováček. V galerii bude tradiční výstava betlémů. Srdečně zve OÚ Násedlovice a zastupitelé.

Nechvalín

Nechvalín 13, 696 31

nechvalin@tiscali.cz

2.–4.12.
2.12.
3.-4.12.

obec@svatoborice-mistrin.cz

18.12.
26.12.

tel.: 518 618 224

(PÁ–NE) Vánoční výstava „Ledové Vánoce“ – v KD
(PÁ) 15:00–18:00
(SO–NE) 14:00–18:00; sobotní program 14:00–16:00 Vánoční dílničky

www.nechvalin.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

www.svatoborice-mistrin.cz

(ČT) v 18:00 h Beseda o „NEJ místech v ČR“ – Mgr. J. Bartošová, KD – knihovna
(SO) v 19:00 h Zpívání mužských a ženských sborů – KD (soubor Mistřín)
(SO–NE) Vánoční výstava – sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
(NE) v 15:00 h Mikulášská besídka s nadílkou – KD
(ČT) v 18:00 h Beseda s válečnými veterány – KD
(SO) ve 20:00 h Rockový večer – na sokolovně. Občerstvení zajištěno, pivo a kořalka poteče proudem. Pořádá spolek Mankyz.
(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu – u ZŠ
(PO) v 17:00 h Vánoční koncert DH Mistříňanky – KD

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

tel.: 608 667 478

Mužský sbor z Vacenovic z. s.

696 06 Vacenovice 644

tel: 732 172 552 (Zdeněk Novotný – organizační vedoucí)

Městský kulturní klub Vracov

4.12.
8.12.

11.12.

23.12.
27.–29.12.
27.12.
28.12.
29.12.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Žádovice

Žádovice 41, 696 49

tel.: 518 628 296

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
13.12.
(ÚT) v 18:00 h Vánoce, svátky pokoje – Vánoční balíček zdraví a pokoje. Součástí je receptář zdravých vánočních receptů, ochutnávka, masáže šíje a nabídka zdravotní literatury. Kde: Chamartin,
Luční 770, Vracov.
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností, v nichž získáte
návod na rozvinutí duchovního, společenského i psychického potenciálu člověka. Upřesnění místa na
tel.: 732 267 771.				
vstup volný
Klub zdraví Kyjov, Dacom I. patro, Svatoborská 365, Kyjov
▶ Vždy v 18:00 h, v sobotu v 15:00 h.
2.12.
(PÁ) Duchovní investice – Jak zvládat své finance.
3.12.
(SO) Osvobozující pravda – Biblická identifikace duchovního Babylonu.
4.12.
(NE) Prorocké poslání dnes – Osobnost proroků v dějinách i dnes.
5.12.
(PO) Pravda jako cesta – Proč je tolik církví? Postupný vývoj křesťanství.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Mikulášská besídka – Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí a mateřskou
školou pořádá besídku v KD. Čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou zábavou, soutěžemi, diskotékou. Občerstvení zajištěno. Přijďte se s dětmi pobavit.
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert – v KD. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí. Představí se CM Stanislava Gabriela. Srdečně zvou pořadatelé.		
vstupné 100 Kč

Vrbasovo muzeum Ždánice

www.mestovracov.cz

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

3.12.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

zeletice@zeletice.cz

11.12.
28.12.

starosta@zeletice.cz

Prosinec 2016

Během měsíců listopadu a prosince 2016 je možno zakoupit vstupenky na pořady pořádané Městským kulturním střediskem Kyjov v první půli roku 2017:

• KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU
• JAVORY – KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH
• ZDENĚK IZER & AUTOKOLEKTIV
V PŘEDPRODEJI OD 1. PROSINCE 2016
• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
• KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO

www.mestokyjov.cz

17.12.

10:00–16:00
v 17:30 h
ve 20:00 h

(SO) Gulášpárty 2016 aneb Kyjov se loučí s rokem 2016 a vítá rok 2017 – před radnicí. Pořádá
město Kyjov a MKS Kyjov. V 15:30 h hraje skupina Návrat. Prodej svařeného vína a dalšího občerstvení. V 16:00 h starosta zve na tradiční silvestrovský radniční guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání
– DVD projekce pro děti; v 17:00 h diskotéka Tomáše Blechy; v 18:00 h přání starosty do nového roku;
v 18:15 h ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje diskotéka Tomáše Blechy.

26.12.

(PO) 54. ročník Štěpánského běhu v Kyjově – Tradiční běžecký závod, který je součástí Moravsko-slovenského běžeckého poháru. Start žákovských kategorií v 10:00 h v parku. Start hlavního závodu
na 8,2 km v 10:30 h. Start a cíl hlavního závodu je od budovy gymnázia. Podrobné propozice najdete
na www.stepanskybehkyjov.cz nebo na Facebooku. Přijďte závodit nebo fandit.

Příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v nadcházejícím roce
Vám přeje redakce.

Štěpánský běh v Kyjově

Reprezentační ples města Kyjova

24.2.

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK vystoupí orchestr Dušana
Mathona – MARATHON BAND ze Zlína, CM Jury Petrů. Ples zahájí slavnostní předtančení a ukázky společenských tanců SWING KM z Kroměříže. Speciálním hostem letos bude BEATLES REVIVAL. Mnohé jistě potěší přehlídka spodního prádla a také kožešin a ani tentokrát nebude chybět
cocktail bar s ochutnávkou míchaných nápojů, ochutnávka moravských vín a samozřejmě bohatá
tombola. Předprodej části vstupenek bude zahájen 1.12. (ČT) na Informačním centru města Kyjova,
ul. Svatoborská 26.

1.1.

(NE) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic – 14. ročník turistického výšlapu pořádá
KČT odbor Vřesovice. Prezence: 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích.
Trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků
do 17:00 h. Zúčastni se turistického pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční dobré
skutky (jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným – částkou od 30 Kč výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se započítává do soutěže O zlatého turistu
2017–2021. Další podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří.
Srdečně zve KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík). Další informace naleznete zde:
www.kct-vresovice.webnode.cz.

www.zeletice.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

Gulášpárty 2016

Připravujeme

www.ticketportal.cz

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

České kořeny ve Vancouveru

31.12.

tel.: 518 622 725

(SO) 13:00–18:00 Předvánoční jarmark s tvořivými dílnami pro děti – Srdečně Vás zveme na
předvánoční jarmark spojený s výtvarnými dílnami pro děti, který se uskuteční na farním dvoře
v Želeticích.
(NE) v 15:00 h Adventní koncert – v KD, hraje DH Zlaťanka
(ST) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu

(SO) Slavnostní otevření kina Panorama – Slavnostní promítání při příležitosti otevření kina
Panorama po částečné rekonstrukci promítacího sálu a sociálního zařízení. Rezervační vstupenku si můžete vyzvednout od 5.12. (PO) v předprodeji Kulturního domu v Kyjově (PO, ST, ČT
13:30–16:30) a v Informačním centru města Kyjova (PO–PÁ 9:00–17:00). Rezervační vstupenky do
vyčerpání sedací kapacity sálu. Místo je nutné obsadit do 17:15 h a 19:45 h, po tomto čase bude
neobsazené místo poskytnuto dalším zájemcům. Srdečně zvou MKS Kyjov a město Kyjov.
Prohlídka zrekonstruovaných prostor kina
Promítání filmu Anděl páně 2
Promítání filmu Inferno
(PO) v 17:30 h České kořeny ve Vancouveru – Příběhy o cestách za svobodou. Odešli z totalitního
Československa do svobodného světa a zakotvili až na kanadských březích Pacifiku… Dvoudílný
dokument z cyklu České kořeny je prodchnutý pozitivní energií i laskavým humorem všech osobností, jejichž příběhy zachytil. Po úspěšných premiérách v Praze a v Kanadě představí kyjovský dokumentarista Tomáš Kubák nový film z cyklu uváděného Českou televizí. Moravskou premiéru za
účasti kandidátky na honorární vicekonzulku České republiky v Kanadě paní Lenky Storzer, která je
jednou z osobností dokumentu, pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s městem Kyjov a MKS
Kyjov.					
vstupné 50 Kč

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
(po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

Slavnostní otevření kina Panorama

19.12.

• REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

Pokladna Domu kultury
Informační centrum Kyjov

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

Významné akce v Kyjově

• KONCERT JAROSLAVA SAMSONA LENKA
BEATLES REVIVAL a další (bude uvolněna do předprodeje

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

• KONCERT MARIE ROTTROVÉ S KAPELOU

Želetice

Želetice 189, 696 37 Želetice

a okolí

jen první část vstupenek)
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) 10:00–16:00 pouze 19.11.–18.12. (SO–NE).
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.–18.12.
(ST–NE) Kuchyně našich babiček a prababiček – tematická výstava
19.11.–18.12. (SO–NE) Vánoční výstava betlémů – ze soukromých sbírek
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
16.11.–19.2.
(ST–NE) Josef Fantura „Fašaňky, masopusty a jiné slavnosti“ – výstava fotografií

3.12.

Kam v Kyjově

• PŘEDPLATNÉ SERIÁLU DECHOVÝCH HUDEB 2017

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-v-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.

18.12.

(NE) v 17:00 h Mikulášská besídka – DDM Vracov Vás srdečně zve na besídku v malém sále KD
Vracov. Děti v maskách jsou vítány.
(ČT) v 18:00 h Adventní koncert ZUŠ Vracov – ZUŠ Vracov si Vás dovoluje pozvat na adventní
koncert svých žáků, který se uskuteční v kinosále KD Vracov.
(NE) 14:00–17:00 Vánoční dílny – MZŠ Vracov pořádá akci v prostorách školy. Vezměte své děti
a přijďte si vyrobit třeba vánoční ozdobu.
(PÁ) v 17:00 h Vánoční koncert pěveckého sboru Jaroslav – Zveme všechny příznivce sborového
zpěvu na koncert, který se uskuteční v kinosále KD ve Vracově.
(PÁ) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – Přijďte se naladit na vánoční atmosféru k vánočnímu
stromu před radnici ve Vracově. Letos se můžete těšit na koledy v podání FS Lipina a DFS Lipinka.
Chybět nebude ani tradiční svařák.
(ÚT–ČT) 15:00–18:00 Výstava betlémů – historie a tradice – Najděte si chvilku a přijďte do hudebního sálu nadace Chamartín ve Vracově. Čekat na Vás budou zajímavá témata k diskusi.
(ÚT) Betlémářství a materiály pro výrobu betlémů – beseda nad historickými fotkami Vracova
(ST) Jak se podepsaly války na obrazu Vracova – přednáší P. Petržela
(ČT) Betlémy dětem – výroba a ukázka různých materiálů, rozdání habánského perníkového betléma a košt specialit od nás i ze světa, společné pozpívání

www.kct-vresovice.webnode.cz

tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

• DIA SHOW S CESTOVATELEM JIRKOU KOLBABOU

Připravujeme na leden:
1.1.
(NE) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek – Více v sekci Významné akce v okolí.

www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h Adventní koncert – v kostele Božského Srdce Páně. Zazpívá Mužský sbor z Vacenovic a jeho hosté. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a poslechnout si nádherné adventní písně
v pěkném prostředí vacenovického kostela.
(PÁ) v 16:15 h Zpívání u vánočního stromu – před OÚ. Vystoupí Mužský sbor z Vacenovic a ženský
sbor Marijánky. Tekuté občerstvení zajištěno.

23.12.

Klub českých turistů, odbor Vřesovice

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 Franciska. 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.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

18.12.

Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín

1.12.
3.12.
3.–4.12.
4.12.
8.12.
10.12.

16.12.

Moravany 73, 696 50 Moravany, tel.:728 005 341

31.12.

Svatobořice-Mistřín

kd@mestovracov.cz

ou.lovcice@iol.cz

informace@milotice.cz

www.web.telecom.cz/stavesice

(PO) v 17:00 h Vánoční koncert – v kapli sv. Floriána, CM Denica s dětmi ze Šardic.

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
tel.: 518 633 420

Milotice 72, 696 05 Milotice

tel.: 518 622 152

podatelna.stavesice@quick.cz

26.12.

tel.: 733 791 612

www.vesklepe.cz

Lovčice

10.12.
10.12.
11.12.

Stavěšice

zdenekno@seznam.cz

Lovčice 118, 696 39

3.12.

www.skalkaobec.cz

(PÁ) v 18:00 h Živý betlém – u kaple sv. Josefa. Biblický příběh za hudebního doprovodu Country
bandu. Svařené víno a teplý čaj zajištěn.

11.12.

Kostelec u Kyjova
info@vesklepe.cz, vesklepe@vesklepe.cz

31.12.

tel.: 518 626 227

ou.skalka@seznam.cz

23.12.

zbynek.pastyrik@damborice.cz

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
tel.: 518 631 325

17.12.

Skalka 69, 696 48 Ježov

Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

www.obecbukovany.cz

(PÁ) v 16:00 h Zpívání v dědině – před sokolovnou vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Bukovany a Mužský
a Ženský sbor z Bukovan.
(ČT) v17:00 h Vánoční koncert „Na Vánoce, na ty hody“ – v kapli sv. Jana Pavla II., zahrají Musica
Folklorica a její hosté Martin Prachař, Martin Hrbáč, ženský sbor Oskoruša, děti. vstupné 100 Kč

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 518 618 022, 603 839 367

7.12.
(ST) Víra dnes – Vývoj poznání Bible. Čemu věřit?
9.12.
(PÁ) Ohrožují nás poslední rány? – Východisko z bezvýchodné situace.
11.12.
(NE) Konec zla – Apokalypsa podle biblické knihy Zjevení.
12.12.
(PO) Nové nebe a Nová Země – Zjevení budoucnosti.
Buchlovice – místo upřesníme na tel.: 732 267 771
17.12.
(SO) v 15:00 h Humanitární vánoční koncert
17.12.
(SO) v 16:00 h Výstava zdraví – s bezplatným zdravotním měřením, poradenstvím, masáží i literaturou.
▶ Více informací na www.zdraviarodina.cz.
Rekondiční pobyt New start Luhačovice
25.12.–1.1.
(NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka
zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, turistika, 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. Wellness program probíhá v Pozlovicích – Penzion Spokojené stáří www.senioriluhacovice.cz.			
cena 6 300 Kč
Kurz Zdraví a prevence s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA 2017
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice. Náplň: Přírodní terapie, masáže, vodoléčby, bylinky, zdravá výživa a vaření,
prevence nemocí, Bible a proroctví, komunikace a mezilidské vztahy, výstavy a kluby zdraví, primární prevence na školách atd. Více na www.lightkurz.cz. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771.
Den zdraví
Zveme Vás na Den zdraví s výstavou HEALTH EXPO. Návštěvníci obdrží bezplatné měření tlaku, tuku, kondice srdce, kosterní svaloviny, BMI, test životního stylu a zdravotní poradenství. Součástí je i relaxační masáž šíje. Každý se
může těšit na malý dárek. Program lze uskutečnit pro vesnice, města, školy i instituce. Info na tel.: 732 267 771 nebo
na webu www.zdraviarodina.cz.

M
A

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského na Újezdě. 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 50 Kč (příspěvek na 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) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny Pauerové,
tel.: 727 810 705.
▶ 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 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.

Skalka

R

Bukovany

ZD
A

▶ 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@fenix-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).
Sociální rehabilitace
▶ Od 1.1.2017 (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu určenou lidem, kteří mají duševní
potíže. Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan, tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.

Novoroční čtyřlístek

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic

15.10.–10.12.

Každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2016 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
Vstupné do bazénu si každý hradí sám.
▶ 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).

Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov

▶ Město Kyjov opět otevře pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno od 3.12. (SO) každý den:
PO–PÁ	
8:00–13:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také veřejnost
14:00–20:00 veřejnost
každé (PO) 16:00–17:30 vyhrazeno pro DDM – kroužek bruslení
20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň 3 dny předem
SO–NE	
10:00–19:30 veřejnost
8:30–9:30, 12:00–13:30 a 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem
alespoň 3 dny předem
Bruslí se v blocích dlouhých 90 min. Vstupné se platí vždy za jeden blok. Mezi jednotlivými bloky probíhá údržba
ledové plochy v délce 30 min.
▶ Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků a informací o vstupném naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

18.12.
18.12.
19.12.
21.12.
22.12.
22.12.
23.12.
23.12.
27.12.
27.12.
27.12.
28.12.
28.12.
28.12.
29.12.
29.12.
29.12.
30.12.
30.12.
30.12.
Pozn.:

(NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR...........................................................................................120/RV 432 Kč
(NE) ve 20:00 h Bezva ženská na krku ČR.........................................................................................100 Kč
(PO) v 17:30 h České kořeny ve Vancouveru ČR................................................................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Anthropoid VB/ČR/FR...................................................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Underworld: Krvavé války USA*3D........................................................................130 Kč
(ČT) ve 20:00 h Inferno USA................................................................................................................100 Kč
(PÁ) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR............................................................................................120/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Pařba o Vánocích USA..............................................................................................110 Kč
(ÚT) v 15:30 h Lichožrouti ČR..............................................................................................110/RV 396 Kč
(ÚT) v 17:30 h Pohádky pro Emu ČR..................................................................................110/RV 396 Kč
(ÚT) ve 20:00 h Doctor Strange USA*3D..........................................................................................130 Kč
(ST) v 15:00 h Trollové USA*3D...........................................................................................130/RV 468 Kč
(ST) v 17:15 h Fantastická zvířata a kde je najít USA*2D..............................................................120 Kč
(ST) ve 20:00 h Doctor Strange USA*2D...........................................................................................110 Kč
(ČT) v 15:00 h Pohádky pro Emu ČR..................................................................................110/RV 396 Kč
(ČT) v 17:15 h Fantastická zvířata a kde je najít USA*3D.............................................................140 Kč
(ČT) ve 20:00 h Dítě Bridget Jonesové USA......................................................................................100 Kč
(PÁ) v 15:30 h Anděl Páně 2 ČR............................................................................................120/RV 432 Kč
(PÁ) v 17:30 h Bezva ženská na krku ČR...........................................................................................100 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Santa je pořád úchyl USA.........................................................................................110 Kč
*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

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 525, 518 614 624

program@mkskyjov.cz

www.dum-kultury-kyjov.cz

6.12.

(ÚT) v 19:30 h Musica Dolce Vita – vánoční galakoncert – v divadelním sále. Soubor působí na
české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti.		
vstupné 150 Kč; senioři, studenti 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
8.12.
(ČT) v 19:00 h Kamelot, Roman Horký a Láďa Kerndl – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE ZRUŠENO. Již zakoupené vstupenky je možné vrátit v pokladně DK Kyjov (PO, ST, ČT 13:30–16:30) do
15.12. (ČT). Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání při jiném námi pořádaném programu.
9.12.
(PÁ) v 15:15 h Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi – před radnicí. Přidejte se k celorepublikovému pokusu o rekord v počtu vypuštěných balónků. Každý, kdo přijde, obdrží nafouknutý balónek
(rozdávání od 14:30 h), přesně v 15:15 h bude dán v rádiu Impuls pokyn k hromadnému vypuštění.
Součástí akce bude program kyjovských škol a školek. Všichni jsou vítáni. Pořádá MKS Kyjov ve
spolupráci s městem Kyjovem.
13.12.
(ÚT) v 19:00 h Stříbrňanka – Seriál dechových hudeb – v divadelním sále. Stříbrňanka je kapela, ve
které účinkují profesionální i amatérští hudebníci. Kapela hraje široký repertoár – moravskou a českou lidovou hudbu, koncertní, sólové a taneční skladby. Svůj repertoár má založený téměř výhradně
na svých skladbách a skladbách napsaných přímo pro tuto kapelu.
vstupné 150 Kč
14.12.
(ST) v 18:00 h; ve 20:15 h Grande Moravia L. Pavluše a manželé Řihákovi – Koncert „Vánoce jsou
tady“ v divadelním sále. V programu vystoupí jako host Eliška Trtíková. Koncert v 18:00 h je
vyprodaný. Pro velký zájem zahájen předprodej dalšího koncertu ve 20:15 h téhož dne.		
			
vstupné v předprodeji 200 Kč; na místě 250 Kč
15.,16.12.
(ČT,PÁ) v 17:00 h Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ŽUŠ Kyjov – pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov. Odpolední představení jsou určena pro veřejnost. Představení se koná také po oba dny dopoledne pro školy.		
vstupné 100 Kč
23.12.
(PÁ) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu s živým betlémem – před radnicí. Vánoční písně v podání Mužského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova, DH Žadovjáci a s živým
betlémem členů Slováckého souboru Kyjov. Moderuje Pavel Růžička. Svařák, ohřívaný mošt, medovina a další občerstvení zajištěno. Pořádá Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov.
vstup volný
(NE) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů – v estrádním sále DK. V rámci akce vy25.12.
stoupí hosté: Fanek „Holmes“ Ilík, primáš CM Burčáci z Míkovic se svými kamarády z mužského sboru.
Pořad moderuje Pavel Růžička. Pořádá Slovácký soubor ve spolupráci s MKS Kyjov.
vstupné 110 Kč
31.12.
(SO) Gulášpárty 2016 aneb Kyjov se loučí s rokem 2016 a vítá rok 2017 – více informací v sekci
Významné akce v Kyjově.
Vánoční nabídka – Dárek pod stromeček
▶ Během měsíce prosince si můžete zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2017:
od 3.11. (ČT): koncert Jakuba Smolíka s kapelou, Zdeněk Izer & autokolektiv, Javory – koncert sourozenců
Ulrychových, Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou, koncert Marie Rottrové s kapelou
od 21.11. (PO): předplatné Seriálu dechových hudeb 2017
od 1.12. (ČT): koncert Jaroslava Svěceného, koncert Jaroslava Samsona Lenka, divadelní představení Poslední aristokratka
Připravujeme:
3.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký sbor Carmina Vocum
7.1.
(SO) Myslivecký ples
10.1.
(ÚT) Zahajovací koncert Seriálu dechových hudeb 2017
14.1.
(SO) Ples Českého zahrádkářského svazu Kyjov
18.,19.1.
(ST,ČT) Ples kurzu tance a společenské výchovy
21.1.
(SO) Ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
24.1.
(ÚT) Koncert Jaroslava Svěceného
28.1.
(SO) Ples domova Horizont
▶ Městské kulturní středisko Kyjov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví i osobních úspěchů.
▶ Všem partnerům děkujeme za vstřícnost a podporu při pořádání kulturních akcí a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2017.

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

17.12.
18.12.

(SO) Slavnostní otevření kina Panorama – více v sekci Významné akce v Kyjově
(NE) v 15:30 h Lichožrouti ČR..............................................................................................110/RV 396 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Komenského 617, 697 01 Kyjov

mek@knihovna-kyjov.cz

Železniční expozice Stavědlo

ul. Komenského (u závor), 697 01 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.
7.11.–31.1.
(PO–ÚT) Výstava „Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové“
11.12.
(NE) v 15:00 h Návraty ke kořenům – ve víceúčelovém sále. Pořad spojený s ukázkou rekonstrukce
ženského severokyjovského kroje z konce 19. století. Účinkují: Tetky z Kyjova – sólo Jarmila Kyliánová, mužský sbor z Kyjova, Jiří Petrů – cimbál, Pavel Švorba – harmonika. Kroj představí Mgr. Taťána
Martonová, Jarmila Kyliánová. vstupné děti do 15 let 10 Kč; studenti, důchodci 15 Kč; dospělí 30 Kč
14.–16.12.
(ST–PÁ) 9:00–12:00, 13:00–16:00 Vánoce se blíží – víceúčelový sál nové přístavby. Tradiční předváděcí akce rukodělné výroby s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem na tel.: 518 612 338.
vstupné děti do 6 let zdarma; děti do 15 let 10 Kč; důchodci 10 Kč; studenti 15 Kč; ZTP 15 Kč; dospělí 30 Kč

Radniční galerie

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

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.
1.–20.12.
(ČT–ÚT) Výstava „Keramické tvoření“ – Žáci i dospělí, kteří tvoří v dílně ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově
pod vedením paní Věry Švábové, představí své výtvory v prostorách Radniční galerie. Výstavu si budete moci prohlédnout do 20.12. (ÚT). Srdečně Vás zve město Kyjov a ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Vernisáž
výstavy se uskuteční 1.12. (ČT) v 16:00 h v prostorách galerie.

Čajovna & Galerie

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

www.naskyjov.estranky.cz

11.12.

(NE) 10:00–18:00 Zima na železnici – Předvánoční program na Stavědle. Modelové kolejiště velikosti H0, nově sněžná fréza s parní lokomotivou a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
						
vstupné dobrovolné

Gymnastický a taneční klub Kyjov z.s.

Kollárova 224, 697 01 Kyjov

Swing Family z.s.

(SO) ve 20:00 h Mikulášská swingová tančírna – akce projektu „Jazz v Kostce“ – v estrádním
sále MKS. Velká swingovo-bluesová akce pořádaná ve spolupráci s JazzKlubem Kyjov. Opět po delší době zavítá do Kyjova živá swingová kapela – Heart of Dixie, kterou si zvou pořadatelé mnoha
swingových tanečních festivalů po celé Evropě. Jedinečná možnost poslechnout si a podívat se, jak
se dnes hraje a tančí swing. A samozřejmě zatančit si. Druhá kapela The Ryan Simpson Quartet nás
naladí na bluesovou notu. 16:00–18:00 zdarma kurz swingového tance pro veřejnost pod vedením
manželů Šůstkových.				
vstupné 150/100 Kč

Pražírna Kyjov
tel.: 604 466 342

Sokolíček

Komenského 689, 697 01 Kyjov

tel.: 604 631 643, 721 525 676

info@sokolicek.cz

(PÁ) v 16:00 h Mikulášské hraní – v Sokolíčku. Každé dítě, které přijde v masce andílka, čerta nebo
Mikuláše, má zvýhodněné vstupné! Čeká na Vás punč na zahřátí a pořádná nadílka od Mikuláše!
Zveme všechny hodné i zlobivé děti a jejich rodiče.
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. Hlídání bude probíhat jen po telefonické nebo emailové domluvě. Bližší informace v Sokolíčku nebo
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

ZŠ J. A. Komenského

tel.: 518 306 561

zs.kom@zskyjov.cz

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.
14.11.–5.12.
(PO–PO) Výstava „Tajemství fantazie“ – Vernisáž výstavy digi-foto-obrazů pana Františka Gazdy
z Kyjova. Obrazy jsou vytvářeny s využitím digitální a počítačové techniky na papír i plátno.
5.12.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy Jakuba Nováka „Krev legionáře“ – Výstava věnovaná legionářům
z Kyjovska. Práce studenta kyjovského gymnázia v rámci práce SOČ.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.zskyjov.cz

(SO) 9:00–15:00 8. debrujárské vánoční dílny v Kyjově – Akci pořádají vedoucí kroužků Malých
debrujárů z Kyjova a Žarošic v budově ZŠ J. A. Komenského na Seifertově náměstí. Zveme širokou
veřejnost a především děti, aby si s námi nazdobily perníčky, vyrobily vánoční ozdoby a dárky, případně vyzkoušely několik debrujárských pokusů.

Tetky z Kyjova, o. s.

Svatoborská 26, 697 01 Kyjov

29.12.

tel.: 724 224 958

navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

tel.: 776 608 960

petruhana@seznam.cz

(ČT) v 16:00 h Vánoční koncert – v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Účinkují Tetky z Kyjova a jejich hosté. Doprovázet bude Varmužova CM a jejich děti. Koncert se uskuteční za laskavé

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na emailové adrese:
alenicekyjov@seznam.cz.
▶ Pěstitelská pálenice stále v provozu.
Připravujeme na leden:
14.1.
(SO) Tradiční reprezentační ples – na DK Kyjov. Bohatá tombola, hraje Vermona. Vstupenky je
možné zakoupit každé (ÚT) a (PÁ) na kanceláři ČZS (Komenského 548). Srdečně zvou zahrádkáři
ČZS Kyjov.

Šachy Kyjov, z. s.

sachykyjov@seznam.cz

Brandlova 92, 697 01 Kyjov

26.12.

www.sachykyjov.sweb.cz

(PO) v 11:30 h Štěpánský turnaj v šachu – O pohár Kyjovského pivovaru – Tempo hry 2x20 min
na 7 kol. Hraje se v restauraci Kyjovského pivovaru, Komenského ulice 596. Registrace účastníků
od 11:00 h, nekuřácké prostředí, vhodné i pro amatérské šachisty. Srdečně zvou pořadatelé.
						
startovné zdarma

Vinotéka Régio/Lidová jizba

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

info@lidova-jizba.cz

www.lidova-jizba.cz

www.vinotekakyjov.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

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

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.SlovackaGalerieVin.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 prosinci:
30.12.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Tentokrát nám svá skvělá vína
představí vinařství Dufek, Svatobořice–Mistřín. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme
zakoupení vstupenek v předprodeji. Předprodej vstupenek od 14.12. (ST) ve Slovácké galerii vín.

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

10.12.

(SO) v 9:00 h Pivovarská zabijačka – Jitrnice, tlačenka, jelita z naší vlastní produkce v prodeji i s sebou, večer beseda s CM Friška z Kyjova.
(PO) 11:00–18:00 II. ročník Šachového turnaje „O pohár Kyjovského pivovaru“
(PO) 20:00–01:00 Štěpánská oldies party – s DJ Karlem FOFR Součkem
(SO) v 19:00 h Silvestrovská veselice – se skupinou FERUM. Čeká Vás bohatý raut, naše výborná
piva a skvělá zábava.
▶ Telefon pro rezervaci stolu: 778 547 850, aktuálně na FB nebo www.kyjovsky-pivovar.cz.

26.12.
26.12.
31.12.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

2.12.
9.12.
16.12.
23.12.

(PÁ) Košt ležáku „Lobkowicz“ 12° – Pivovar Lobkowicz
(PÁ) Košt ležáku „Poutník“ 12° – Pivovar Pelhřimov
(PÁ) Košt ležáku „Regent“ 12° – Pivovar Třeboň
(PÁ) Košt ležáku „Ratíškovice“ 12° – Pivovar Ratíškovice

www.zahradkaukulky.cz

Jančovka z.s.
Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov-Nětčice

Podzimní program koncertů
9.12.
(PÁ) Začalovec – tradiční Mikulášská
17.12.
(SO) Helemese – šanson-punk/Kyjov
23.12.
(PÁ) MužiQ – pop-rock/Kyjov, Pan Přísný (rock/Kyjov)
▶ Začátek koncertů vždy ve 20:00 h.
Čtvrteční přednášky ve spolupráci s ZO ČSOP Kyjov
1.12.
(ČT) Návrat bobrů na Slovácko – RNDr. Vlastimil Kostkan – profesionální zoolog
8.12.
(ČT) Neznámá Barma – RNDr. Libor Ambrozek
▶ Začátek přednášek vždy v 18:00 h.

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

(ÚT) Žádovice – Kelčany – Vlkoš – 6 km			

v 9:10 h, bus
v 8:53 h, bus
v 9:00 h, pěšky
v 9:00 h, pěšky

Život a zdraví, z. s.

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

www.zivotazdravi.cz

tel.: 774 901 078

Jazyková škola Let´s speak

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

www.lets-speak.webnode.cz

Pro školní rok 2016–2017 nabízíme:
▶ Mgr. Eva Bartoníková nabízí doučování pro žáky ZŠ a SŠ, rozšířenou výuku angličtiny s možností zkoušky Cabbridge odpovídající úrovně, přípravu k maturitě, kurzy pro dospělé odpovídající úrovně a konverzační kurzy pro
dospělé.
▶ 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).

Jazyková škola Kyjov

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

Štěpánský běh Kyjov z.s.

26.12.

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace

třída Komenského 549, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 778

gymkyjov@gymkyjov.cz

www.gymkyjov.cz

(ST–NE) 9:00–17:00 10. Vánoční výstava „Vánoce kolem nás“
(ĆT) v 17:00 h 26. Vánoční koncert studentů – v gymnazijní kapli sv. Josefa Kalasanského

Cestovní agentura Régio

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

Apoštolská církev Kyjov

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

www.caregio.cz

ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ Nejvyšší čas vybrat si dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Přijďte si k nám pro katalogy na
zimní dovolenou na horách 2016/17. Můžete také navštívit náš web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku
zájezdů a můžete provést rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho domova.
ADVENTNÍ ZÁJEZDY
▶ Již v nabídce autobusové zájezdy do předvánoční Bratislavy (3.12. SO) a Vídně (10.12. SO). Odjezdy z Kyjova
i Hodonína.
DÁRKOVÉ POUKAZY
▶ Přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem pro své blízké? Darujte jim dárkový poukaz na služby naší cestovní
agentury, wellness, Bukovanského mlýna, hotelu Buchlov, Slovácké galerie vín, penzionu Régio nebo Vinotéky. Rádi
Vám vystavíme poukaz dle Vašeho přání.
FIRST MINUTE
▶ Využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo slevy pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 31.12. (SO). Přijďte si k nám pro nové katalogy.
Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do wellness v Kyjově v prostorách
penzionu Régio***. Garantujeme stejné ceny jako u pořadatelské CK.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

tel.: 518 610 180, 774 664 698

www.kyjovske-slovacko.com

(ST) 9:00–15:00 Čtení – to je zábava, aneb ten, kdo nečte, není Čech – ve velké zasedací místnosti
radnice města Kyjova (okres Hodonín). Prožitkový interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky. Lektor Mgr. Jovanka Rybová. Přihlášení je možné na webu
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vzdelavani-2.		
seminář je zdarma
13.12.
(ÚT) 9:00–15:00 Seminář „Zákon o zadávání veřejných zakázek“ (nový) – ve velké zasedací místnosti radnice města Kyjova (okres Hodonín). Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. pořádá ve spolupráci
s MMR seminář, který je primárně určen pro starosty a zaměstnance OÚ, ale uvítáme i účast osob
z jiných pracovních odvětví. Přihlášení je možné na webu
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-novy,
kapacita semináře je omezená.			
seminář je zdarma
▶ V prosinci bude vyhlášena literárně-výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, téma „Škola jako můj kamarád?“ Soutěžit se
bude o hodnotné ceny a zakončena bude formou slavnostní vernisáže. Sledujte náš web:
www.kyjovske-slovacko.com a Facebook.

lkky@atlas.cz

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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

www.ackyjov.webnode.cz

Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
Přátelská setkání kurzu „Stavitelé domova“
Témata jako: Jak budovat jednotu? Komunikaci? Jak zvládat konflikty? Peníze až na druhém místě? aj. Pro svobodné,
budoucí i současné rodiče, všechny, kdo kladou rodinu na 1. místo svých priorit. Setkávání probíhá v domácích skupinkách, nutný kontakt předem.
Akce v prosinci:
15.12.
(ČT) v 17:00 h Adventní koncert Evy Henychové – Sborový dům AC Hodonín, ul. Komenského 8. Kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum jakéhokoliv věku, ale
především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. Organizuje Apoštolská církev, b.cupal@tiscali.cz,
mob.: 739 584 095.				
vstupné dobrovolné

Českobratrská církev evangelická

tel.: 518 307 711 a 712

prodejna@chata.cz

leader.ks@centrum.cz

tel.: 602 505 557 (Jan Kundrata)
http://stepanskybehkyjov.cz/

(PO) 54. ročník Štěpánského běhu v Kyjově – Více v sekci Významné akce v Kyjově.

www.jazykovka-kyjov.cz

7.12.

irena.kyjov@seznam.cz

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
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

jkundrata@kkbroker.com

▶ Stále nevíte, co koupit svým blízkým na Vánoce? Potěšte je dárkovým poukazem na jazykový kurz dle výběru.
▶ Rádi bychom Vám popřáli krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 mnoho osobních, pracovních
a studijních úspěchů. S těmi studijními Vám rádi pomůžeme!

7.–11.12.
22.12.

Jóga v denním životě v Kyjově

Masarykovo náměstí 2/36, 697 01 Kyjov

v 8:53 h, bus

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

16.12.

www.soukyjov.cz

(ČT–PÁ) 8:00–16:00 Prodejní vánoční výstava – Za Humny 3303/24 (vedle MSO, Boršov). Jedná se
o výrobky žáků s vánoční tématikou.
(PÁ) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – Srdečně zveme vycházející žáky na pracoviště Za Humny
3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu.

tel.: 602 306 613

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Vymazalova.L@gmail.com

tel.: 518 615 109

sou@soukyjov.cz

15.–16.12.

Aeroklub Kyjov

mirostas@seznam.cz

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

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

tel.: 518 612 060, 724 109 329

Odbor KČT Mapa Brno
6.12.

(ÚT) Mistřín – Záviště – Svatobořice – 7,5 km		
(ÚT) Žádovice – rozhledna Johanka – Moravany – 3,8 km		
(ÚT) Štěpánský pochod				
(SO) Kyjov – Skoronice – Vlkoš – 5 km			

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

13.12.
20.12.
27.12.
31.12.

MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 732

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.
12.–18.12.
(PO–NE) Ochutnávka „Vinné želé“ – gurmánská specialita z červeného vína

http://sokolicek.cz

2.12.

Újezd 990, Kyjov
tel.:725 613 613

tomas@prazirnakyjov.cz

(ČT) v 19:00 h Desatero podle Dagmar – Scénické čtení z knihy Dagmar Šimkové „Byly jsme
tam taky,“ ve kterém jde o velmi osobní, niterné, autentické svědectví o komunistických věznicích,
v nichž autorka strávila čtrnáct let. Knihu do podoby scénického čtení transformovala Blanka Fišerová, která je také jeho jedinou aktérkou a vystoupení si vždy zachovává improvizační charakter.
					
vstupné 70 Kč
9.12.
(PÁ) ve 20:00 h JH y Amigos – Kapelka v čele s Jindrou Holubcem si pro Vás připravila porci syrového funky a punk latiny. JH y Amigos jsou známí energickým projevem a neučesaným zvukem.
Prostě zábava přímo do žíly.				
vstupné 70 Kč
15.12.
(ČT) ve 20:00 h Josef Kubíček | TŘI OŘÍŠKY (vernisáž) – Výstava fotografií představuje výběr z autorova díla. Některé záběry jsou pečlivě inscenované a dopředu promyšlené, jiné vznikaly spontánně
z konkrétní situace a nálady v různých časech a místech. Spolu s divákem mohou odkrývat nové
příběhy skrytých asociací a zkoumat nálady vzájemných vztahů v rámci věnovaných prostor. Autor
při realizaci využívá klasických analogových technik.		
vstupné dobrovolné
16.12.
(PÁ) ve 20:00 h Nachmelení starci – Srdečně Vás zveme na koncert kyjovských starců (Nachmelených...). Přijďte si poslechnout světové šlágry, kterými uzavřeme letošní výstavní sezonu.
						
vstupné dobrovolné
17.12.
(SO) ve 20:00 h Ženská sexualita jinak (Mgr. Aleš Svoboda, M.A.) – „Člověk coby bytost sexuální
je předmětem zájmu již několik tisíc let. Do dnešní doby bylo v této oblasti nashromážděno nepřeberné množství poznatků, teorií, názorů, ovšem stejně tolik mýtů a polopravd. Pojďme se společně
podívat na některé aspekty ženské sexuality, které buďto nejsou viděny, anebo viděny být nechtějí…,“ AS.					
vstupné dobrovolné

3.12.

Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h

info@zahradkarikyjov.cz

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

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

8.12.

tel.: 518 614 526

www.gytakyjov.cz

(NE) v 16:00 h 20 let moderní gymnastiky v Kyjově – v divadelním sále DK Kyjov. Vystoupení bývalých a současných kyjovských gymnastek a reprezentantky ČR Moniky Míčkové. Součástí programu bude vyhlášení Gymnastky roku 2016.			
vstupné 100 Kč

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář

tel.: 776 246 330 (Mgr. Marcela Zemánková)

gytakyjov@seznam.cz

18.12.

www.knihovna-kyjov.cz

Vlastivědné muzeum Kyjov

www.galeriedoma.cz

(PÁ–ČT) Vánoční výstava – v Galerii Doma. Vernisáž se uskuteční 9.12. (PÁ) v 17:30 h. Otevřeno
(ÚT–PÁ) a (NE) 15:00–18:00.

vstupné dobrovolné

Český zahrádkářský svaz Kyjov

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

9.–22.12.

10.12.

(PO) v 9:00 h Prezentace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Pozvání přijala paní Hana Vrtková ze SONS Kyjov, která bude
prezentovat pomůcky pro nevidomé a slabozraké. Jídelna CSS Kyjov. Srdečně je zvána i široká veřejnost.					
vstupné dobrovolné
7.12.
(ST) v 17:00 h Tajemství ohně – Oheň… Něco, co člověka provází od nepaměti… Zajišťuje mu
nejen přežití, ale i zdraví. Přednáší hloubkový psycholog a dietolog Sam Fujera. Studovna–čítárna.
					
vstupné 100 Kč
8.12.
(ČT) v 17:00 h Astrologická psychologie a karmalogie – Nevíte, co je to karma? Přijďte si k nám
pro odpověď. Eva Matulová – žena, která se zabývá astrologií, karmalogií, tarotem a minulými životy. Přednáškový sál.				
vstupné dobrovolné
13.12.
(ÚT) v 17:30 h Společenské setkání o splněných snech – Srdečně Vás zveme do přednáškového
sálu Městské knihovny Kyjov na podzimní společenské setkání, které se týká vysoce etické ochrany
divoké přírody a ohrožených druhů zvířat. Přijďte se pobavit se členy spolku Prales a Oceán dětem
a seznámit se s projekty Green Life a Blue Life, které nepoužívají žádných systémových dotací a jsou
postaveny pouze na lidské spolupráci a vzdělávání dětí a mládeže. Vstupné bude použito na podporu
uvedených projektů a činností.			
vstupné dobrovolné
14.12.
(ST) v 17:00 h Překážky bránící náhlému prohlédnutí bytosti – Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
Studovna–čítárna.				
vstupné dobrovolné
Vzdělávací lekce „PC pro začátečníky“
▶ V měsíci lednu 2017 budou opět realizovány vzdělávací lekce PC pro začátečníky v čase 17:00–18:00. Skupiny budou vytvořeny po vzájemné domluvě s uchazeči. Více informací na tel.: 518 614 359.

podpory starosty města Kyjova a Šroubárny Kyjov.		

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 358

5.12.

jindrich.pleva@tiscali.cz

Galerie Doma

Dobrovského 511, 697 01 Kyjov

kyjov@evangnet.cz

4.12.

tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)

(NE) v 16:00 h Adventní koncert – Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Dobrovského
511, Kyjov. Účinkují Jan Meisl, Petra Meisl a dcery Petra a Christina; biblickým slovem provází farářka Erika Petříčková.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

Svatoborská 28 (ve dvoře vedle Č. spořitelny)

tel.: 776 760 784 (Zuzana Šrahůlková)

educante@seznam.cz

▶ Každé (ÚT) v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Adiktologická poradna – (ÚT) a (ČT) po domluvě. Informace 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, 1x měsíčně. Informace na tel.: 776 760 784.
▶ Svépomocná skupina domácích pečujících – příští setkání v lednu 2017. Noví zájemci jsou vítáni.
5.12.
(PO) 17:00–19:00 Kurz tvůrčího psaní – Máte rozepsanou povídku, ale nevíte, jak dál? V rámci
kurzu si vyzkoušíte stavbu příběhu, tvorbu uvěřitelných dialogů a propracovaných postav, nebo se
dozvíte, jak v literatuře funguje například atmosféra či symboly. Informace a přihlášky:
nikol.patikova@gmail.com.		
cena za celý kurz (12 setkání) 1 200 Kč
Kurzy Pečuj doma a s námi, Diakonie ČCE a Educante z.s.
▶ Pro domácí pečující i ostatní zájemce. Informace na tel.: 776 760 784.		
kurzy jsou zdarma
2.12.
(PÁ) 9:30–15:30 Fyzioterapeutický kurz
3.12.
(SO) 10:00–16:00 Kurz komunikace
14.12.
(ST) 13:00–19:00 Pečování o člověka s demencí

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

▶ 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.
Akce v prosinci:
7.12.
(ST) Trénink paměti
10.12.
(SO) Turnaj v kuželkách

www.svaztp.cz

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

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

info@fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146

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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

