(SO) v 9:30 h Tříkrálová sbírka 2017 – Na náměstí T. G. Masaryka v Kyjově bude
zahájena slavnostním požehnáním a vysláním koledníků. Sbírka bude probíhat v Kyjově 7.1. (SO), v okolních obcích 6.–8.1. (PÁ–NE).

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

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

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

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

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

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

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

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

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.

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

(NE) v 16:00 h Ostrov splněných přání – Pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku.		
vstupné dobrovolné

Hovorany
7.1.
21.1.
28.1.

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(SO–NE) 13:00–16:00 Víkend s kvetoucími tlusticemi – Po oba dny v uvedeném
čase, neboť později bude určitě tma. Kvetoucí tlustice najdete v Ráji sukulentů v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak stále rovně až k lesu pod rybníček Jordánek, případně použijte mapy.cz. Začátkem ledna jsou naše tlustice v plném květu, že ani listy
skoro nejsou vidět. Zvláště Pramáti tlustic z roku 1936 je vždy květenstvími doslova
obalená – potvora, taková babička a jak náruživě se tomu sexu, čili kvetení, věnuje.
Kromě tlustic obvykle kvetou i mnohé další krasuly, ale také některé echeverie, pachyphyta a séda. Někdy dokvétají opozdilci z čeledi kosmatcovitých, ale za ty nemohu
ručit, každý rok je to jinak. Tož dojeďte potěšit oko v šedi zimy, ve skleníku je v zimě
velmi příjemně.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

15.1.
20.1.
28.1.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.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 jízda 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.).
10.–15.1.
(ÚT–NE) Rybí speciality – Můžete ochutnat tradiční i méně známé pokrmy připravené z čerstvých ryb. O víkendu je navíc ve vybraných časech k dispozici zkušený
sommeliér, který Vám nabídne ta nejlepší vína z naší vinotéky vhodná k pokrmům
z ryb.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

28.1.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

28.1.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(SO) ve 20:00 h Farní ples – na KD v Nenkovicích

21.1.

(SO) ve 20:00 h Obecní ples – v sále školy, hraje Magic Melody z Vracova

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
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.

Věteřov 207, 697 01 Kyjov
ou.veterov@worldonline.cz

8.1.

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(SO) Tradiční maškarní ples pro děti a dospělé – na KD v Ostrovánkách. Hraje
Vávra-Ventrča. Srdečně zve SDH Ostrovánky ve spolupráci s OÚ Ostrovánky.

tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční koncert – v kostele ve Věteřově. Účinkuje Varmužova CM
se svými sólisty. Akci pořádá farnost Věteřov, Rytířský řád Křižovníků s červenou
hvězdou spolu s MO KDU-ČSL Věteřov. Výtěžek bude věnován na potřeby farnosti.
Více informací na tel.: 724 640 090.
vstupné 100 Kč; děti do 15 let 50 Kč

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.
Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

13.1.

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

(PÁ) ve 20:00 h VII. Dobový ples 1. republiky, protektorátu BaM – Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s. pořádá již tradiční ples v sále sokolovny ve Vlkoši. Hrají Melody Gentlemen Lednice. Přijďte si vychutnat netradiční atmosféru dob
Adiny Mandlové a Oldřicha Nového. Připraveny budou fotografické ateliéry, dobové
občerstvení i tradiční tombola. Součástí plesu bude i charitativní dražba Lvíčka Míry.

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

8.1.
12.1.

14.1.

28.1.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) Koncert k ukončení doby vánoční: Česká mše vánoční – Hej mistře! – Zveme
Vás na koncert do vracovského kostela. Těšit se můžete na Českou mši vánoční v podání Chrámového sboru a orchestru z Dolních Bojanovic. Více na www.favracov.cz.
(ČT) v 19:00 h Uršuloviny – Zábavný celovečerní pořad nejen ve stylu stand-up, jehož hlavní protagonistkou je první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě Uršula Kluková. Diváci se mohou těšit na historky o rodině, vzpomínky
na Miloslava Šimka, ale také na scénky, kde se Uršula Kluková představuje jako první
majitelka veřejného domu nebo naopak velmi stydlivá dáma na návštěvě u sexuologa.
Celý večer je propojen řadou evergreenů v podání Šimona Pečenky (barytonisty),
který statuje na jevišti po boku hlavní dámy celého večera, ale pozor zazpívá i Uršula
Kluková!
(SO) v 19:30 h Hasičský ples – Srdečně zveme všechny milovníky tance a dobré nálady na ples, který se uskuteční ve sportovní hale ve Vracově. K tanci a poslechu hraje
DH Skoroňáci a DJ Martin.
(SO) v 19:00 h Farní ples – Nenechte si ujít každoroční ples ve sportovní hale ve
Vracově. Chybět nebude dobrá nálada, hudební skupina Vermona a různé humorné
scénky.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – Na svůj ples Vás zvou také sportovci do sportovní
haly ve Vracově. K dobré náladě přispěje Focus rock. Těšit se můžete na soutěže, bohatou tombolu a míchané nápoje.

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

Klub českých turistů, odbor Vřesovice
tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

1.1.

www.kct-vresovice.webnode.cz

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

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice
www.muzeum-v-podchribi.webnode.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-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.

Žádovice
21.1.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – v KD. Předtančení Moravské besedy. Hraje DH Svárovanka.

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

14.1.
21.1.
28.1.

tel.: 518 633 175

(SO) Hasičský karneval – hraje Melody Music Vracov
(SO) Společenský ples Města Ždánice a Masarykovy ZŠ Ždánice – k tanci i poslechu hraje Karel Gott revival Morava; polonézu zatančí děti ZŠ; představí se šermířská
skupina Bravo Team Brno; slosovatelná vstupenka.		
vstupné 100 Kč
(SO) Reprezentační ples – pořádají Mažoretky Dejna Ždánice

03. 1.

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM

10. 1.

DECHOVÁ HUDBA GLORIA

24. 1.

KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO

07. 2.

JANÁČKOVO KVARTETO

12. 2.

JOSEF ŠPAČEK

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

Kam v Kyjově
a okolí

leden 2017

DECHOVÁ HUDBA SOKOLKA ZE ŠAKVIC

19. 2.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

www.mestokyjov.cz

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU

07. 3.

SKLADATELÉ KRÁSNÝM ŽENÁM

22. 3.

ZDENĚK IZER & AUTOKOLEKTIV

23. 3.

KONCERT JAROSLAVA SAMSONA LENKA

19. 4.

JAVORY

Novoroční koncert s přípitkem starosty města Kyjova
3.1.

(ÚT) v 19:30 h Novoroční koncert v rámci cyklu KPH – Komorní orchestr města
Kyjova a Carmina Vocum s přípitkem starosty města Kyjova – v divadelním sále.
Svátečně laděný program v podání kyjovského souboru, který má v současnosti dvacet stálých členů. Od svého počátku soubor spolupracuje se sborem Carmina Vocum.
vstupné 150 Kč; senioři a studenti 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč

6.1.

(PÁ) ve 20:00 h LiStOVáNí: Láska a tělo (Arnošt Lustig) – V jedné z posledních
knih se Arnošt Lustig pokusil o konečné zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně
jedné a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Hlavní představitelé,
mladí lidé plní tělesných tužeb Gabriela Lágusová a Josef Reinisch, prožívají v terezínském ghetu svou zakázanou lásku. Transport může přijít každým dnem, a tak
útěchu nacházejí hrdinové knihy pouze jeden v druhém. Žijí naplno a vyslovují věci,
které by nebýt tlaku okolností možná ze sebe nikdy nevypustili. Přežívají, dokud mají
tělo toho druhého. Výsledkem je příběh plný milostných vyznání i esejistických podobenství o smyslu života. V rámci projektu AL90, nedožitých 90. narozenin Arnošta
Lustiga. Účinkují: Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín.
vstupné 170 Kč

LiStOVáNí: Láska a tělo (Arnošt Lustig)

KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH
26. 4.

DIA SHOW S CESTOVATELEM
JIRKOU KOLBABOU

20. 6.

KONCERT MARIE ROTTROVÉ S KAPELOU
(letní kino)

03. 6.

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

Významné akce v Kyjově

(obě představení jsou již vyprodána)
21. 2.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

(koncert českého houslisty, koncertního mistra české filharmonie)
14. 2.

MY FAIR LADY (Městské divadlo Brno)

Významné akce v okolí
Novoroční čtyřlístek

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI

1.1.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
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

(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.

Připravujeme

Vrbasovo muzeum Ždánice

Reprezentační ples města Kyjova
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: leden–březen: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) pouze po dohodě
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka,
pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo věžních
hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu: v současné době žádné až do dubna
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

www.zdraviarodina.cz

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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

(letní kino)

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

Městský kulturní klub Vracov

21.1.

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
obec@ostrovanky.cz

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

(NE) v 15:00 h Dětský krojový ples – v KD, hraje DH Miločanka
(PÁ) ve 20:00 h Spolkový ples – v KD, hraje DH Miločanka
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – v KD, hraje Drietomanka

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

(SO) ve 20:00 h XVI. Fotbalový ples – v kulturním centru obce, pořádá TJ Sokol
Sobůlky. K tanci i poslechu bude hrát Magic Melody, bohatá tombola, občerstvení
zajištěno.

Strážovice

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
7.–8.1.

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

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

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – v sokolovně, pořádá SDH Hovorany, hraje DH Stříbrňanka
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – v sokolovně, pořádá TJ Zemas Hovorany
(SO) v 19:00 h X. Motorkářský ples – v sokolovně, pořádá Motorkářská parta HOSAKO

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

kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

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

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(SO) Myslivecký ples – KD Bzenec
(SO) Ples SRPŠ – KD Bzenec
(ST) v 19:00 h Žalman & spol. – Koncert se koná v KD. Vstupenky jsou bezmístenkové, předprodej v Informačním centru města Bzence.
			
vstupné v předprodeji 230 Kč; na místě 260 Kč
27.1.
(PÁ) Farní ples – KD Bzenec
Připravujeme na únor:
18.2.
(SO) Pivní ples – KD Bzenec
26.2.
(NE) ve 14:00 h Dětské šibřinky – KD Bzenec

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.

21.1.

14.1.
21.1.
25.1.

8.1.

Centrum pro rodinu Kyjov

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

M
A

7.1.

tel. 518 614 129 (p.Vladimír Měchura – ředitel), 724 165 452
www.kyjov.charita.cz

Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
17.1.
(ÚT) v 18:00 h Přírodní léčebné prostředky – Zábaly, byliny, detoxikační kůry. Dozvíte se, které domácí přírodní prostředky je dobré mít po ruce v případě obtíží a jak
je používat pro zmírnění příčin i příznaků zdravotních problémů. Součástí je ochutnávka, zdravotní měření, výběr literatury, masáže šíje i poradenství.
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 Buchlovice
▶ Každé druhé (ÚT) 10.1., 24.1., 7.2., 21.2. v 18:00 h Kuchařská show s principy vyvážené stravy
v ČSKC – Stará škola, Brněnská 16. Dozvíte se nejnovější výživová doporučení Světové zdravotnické
organizace a jak prakticky připravit pochoutky z rostlinné stravy. Součástí je ochutnávka, zdravotní
měření, výběr literatury, masáže šíje i poradenství.
Rekondiční pobyt New start
▶ Luhačovice 16.–23.4. (NE–NE) a 24.9.–1.10. (NE–NE), Jizerské Hory 25.6.–2.7. (NE–NE),
Chorvatsko 9.–17.9.(SO–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. Více info na
www.zdraviarodina.cz či na tel.: 732 267 771.
Kurz Zdraví a prevence s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA 2017
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice Pozlovice. 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.

R

Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
info@kyjov.charita.cz.

Sobůlky

Připravujeme na únor:
2.–5.2.
(ČT–NE) Festival řízků
16.–19.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody

ZD
A

Charita Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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 již zahájen na Informačním centru města Kyjova, ul.
Svatoborská 26.

Udělejte něco pro své zdraví
Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov
▶ Město Kyjov opět otevřelo pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno každý den:
PO–PÁ	
8:00–13:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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
každé (ÚT a ČT) 14:00-15:30 vyhrazeno pro TJ Jiskra Kyjov - školičku krasobruslení
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.

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

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

3.1.

(ÚT) v 19:30 h Novoroční koncert v rámci cyklu KPH – Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum s přípitkem starosty města Kyjova – více informací
v sekci Významné akce v Kyjově.
7.1.
(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – v estrádním sále. K poslechu a tanci hraje skupina
PANORAMA BAND. Zvěřinové speciality, věcné a zvěřinové ceny. Pořádá myslivecký spolek Hubert Kostelec. Předprodej proběhne 5.1. (ČT) 16:00–18:00 na pokladně
DK Kyjov, nebo na tel.: 724 327 379 (pan Doležal).		
vstupné 200 Kč
10.1.
(ÚT) v 19:00 h Gloria – v divadelním sále. Zahajovací koncert Seriálu dechových
hudeb 2017. DH Gloria vznikla v r. 1994 v Kyjově pod stejnojmenným nakladatelstvím. Jejím kapelníkem a majitelem vydavatelství je známý trumpetista a skladatel
Zdeněk Gurský. Kapela má v obsazení 13 profesionálních muzikantů, 3 zpěvačky
a 2 zpěváky. Věnuje se nejen dechovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě. Převážnou část vystoupení má kapela v zahraničí, proto se také stala v roce 2000 Mistrem
Evropy v německém Mainginhenu.			
vstupné 150 Kč
18.,19.1.
(ST,ČT) v 18:00 h Ples kurzu tance a společenské výchovy – Slavností ukončení
kurzu – v estrádním sále. Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete
mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců.
vstupné 80 Kč
24.1.
(ÚT) v 19:30 h Jaroslav Svěcený: Slavné housle v proměnách staletí – v divadelním
sále. Tento koncertní pořad je postaven na představování unikátních mistrovských
houslí. Posluchači mají možnost vidět a slyšet nástroje z počátku 18. století, z průběhu
století devatenáctého i současných mistrů houslařů. Jednotlivé skladby jsou vybírány
v kontextu s představovanými nástroji. Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo,
Miloslav Klaus – kytara.
předprodej 280 Kč; na místě 300 Kč
28.1.
(SO) v 19:00 h 3. Reprezentační ples Domova Horizont – v estrádním sále. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina Kombet a CM Hudci z Kyjova. Program: v 19:00 h
začátek plesu; ve 20:00 h slavnostní zahájení plesu s polonézou; ve 21:00 h poděkování zaměstnancům Domova Horizont; ve 22:00 h vystoupení uživatelů Domova
Horizont; ve 23:00 h losování o ceny; ve 2:00 h ukončení plesu. Předprodej u paní
Lenky Horákové v Domově Horizont (tel.: 518 614 893). Pořádá Občanský spolek
rodičů a přátel Domova Horizont.
Nepřehlédněte:
▶ Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička, bližší informace na
tel.: 518 614 525 programové oddělení, přihlášky zasílejte na: program@mkskyjov.cz, uzávěrka přihlášek 31.1. (ÚT).
▶ Permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb 2017 jsou k zakoupení na pokladně Domu
kultury v době předprodeje: (PO,ST,ČT) 13:30–16:30 nebo v Informačním centru Kyjov.
Permanentní vstupenka je v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč.
Připravujeme:
4.2.
(SO) Farní ples
7.2.
(ÚT) KPH – Janáčkovo kvarteto – koncert
11.2.
(SO) Ples ZŠ Komenského
12.2.
(NE) Josef Špaček – koncert
14.2.
(ÚT) Sokolka ze Šakvic – koncert
18.2.
(SO) Sklářský ples
19.2.
(NE) Poslední aristokratka – divadlo
21.2.
(ÚT) Jakub Smolík s kapelou
24.2.
(PÁ) Reprezentační ples města Kyjova

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

4.1.
5.,6.1.
5.1.
6.1.
7.1.

(ST) v 19:00 h Dívka ve vlaku USA..........................................................100/ČFK 80 Kč
(ČT,PÁ) v 17:00 h Fantastická zvířata a kde je najít USA*2D........................... 120 Kč
(ČT) ve 20:00 h Assassin‘s Creed USA*2D............................................................ 120 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Assassin‘s Creed USA*3D............................................................. 150 Kč
(SO) v 17:00 h Fantastická zvířata a kde je najít USA*3D................................. 140 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

7.,8.1.
8.1.
8.,15.1.
11.1.
11.1.
12.,14.1.
12.,13.1.
13.1.
14.,15.1.
15.1.
18.1.
18.1.
19.1.
19.1.
20.1.
20.1.
21.1.
21.1.
22.1.
22.1.
22.1.
25.1.
26.1.
26.,27.1.
27.1.
28.,29.1.
28.,29.1.
29.1.

(SO,NE) ve 20:00 h Příchozí USA............................................................................ 100 Kč
(NE) v 15:30 h Trollové USA*2D...............................................................110/RV 396 Kč
(NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR................................................................110/RV 396 Kč
(ST) v 9:30 h; v 15:30 h Lichožrouti ČR.................................................................... 50 Kč
(ST) v 19:00 h Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny USA...........................100/ČFK 80 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Zpívej USA*2D.............................................................120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Manžel na hodinu ČR............................................................. 110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Zpívej USA*3D...................................................................140/RV 504 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Manžel na hodinu ČR............................................................ 110 Kč
(NE) v 15:00 h Zpívej USA*3D...................................................................140/RV 504 Kč
(ST) v 16:30 h Bezva ženská na krku ČR*BS........................................................... 60 Kč
(ST) v 19:00 h Je to jen konec světa Francie.............................................. 90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Underworld: Krvavé války USA*3D........................................... 130 Kč
(ČT) ve 20:00 h Velká čínská zeď USA*2D............................................................ 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Underworld: Krvavé války USA*2D............................................ 110 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Velká čínská zeď USA*3D............................................................ 150 Kč
(SO) v 17:00 h Rogue One: Star Wars Story USA*3D......................................... 130 Kč
(SO) ve 20:00 h xXx: Návrat Xandera Cage USA*2D......................................... 120 Kč
(NE) v 15:00 h Trollové USA*3D...............................................................120/RV 432 Kč
(NE) v 17:00 h Rogue One: Star Wars Story USA*2D........................................ 110 Kč
(NE) ve 20:00 h Všechno nebo nic ČR................................................................... 120 Kč
(ST) v 19:00 h Paterson USA.........................................................................90/ČFK 70 K
(ČT) v 17:30 h xXx: Návrat Xandera Cage USA*2D........................................... 120 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Rozpolcený USA...................................................................... 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h xXx: Návrat Xandera Cage USA*3D........................................... 150 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Všechno nebo nic ČR............................................................. 120 Kč
(SO,NE) v 17:30 h Divoké vlny 2 USA......................................................110/RV 396 Kč
(NE) v 15:30 h Anděl Páně 2 ČR................................................................110/RV 396 Kč

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

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

24.1.

(ÚT) v 17:00 h Za černými rytíři – přednáškový sál. Beseda spojená s představením
knihy kyjovského lékaře, myslivce a spisovatele MUDr. Petra Němce. V programu
vystoupí žáci ZUŠ pod vedením Miloslava Procházky.
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.

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

tel.: 518 612 338
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“

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
6.–31.1.
(PÁ–ÚT) Hvězdy, které nehasnou Eddie Junior Maiden – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do prostor Radniční galerie na prodejní výstavu. Svá díla ve stylu POP-ART zde budou prezentovat autoři Lucie Půčková a Josef Pekárek – „Rock ‚n‘ roll
je hudební svět, který ovlivnil spoustu lidí. Ti pak ovlivnili svojí tvorbou nás. Proto
bychom touto výstavou chtěli vzdát čest těm, co v rock ‚n‘ rollu ponechali svoji stopu.“
Vernisáž výstavy se uskuteční 6.1. (PÁ) v 17:00 h. Výstava bude v galerii ke zhlédnutí
do 31.1. (ÚT).

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

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna
čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
9.1.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy „Portréty aj iné“ – Výstava fotografií Zdeňka Janáčka. Folklórní nadšenec z Brna vystaví fotografie s folklorní tématikou.

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

20.1.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Tomáš Sýkora: Solo Jazz Piano recitál – koncert projektu „Jazz
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Tomáš Sýkora (*1979) český
skladatel, pianista, pedagog, producent a aranžér. Absolvoval Konzervatoř a VOŠ
Jaroslava Ježka v Praze (obor skladba u Karla Růžičky a obor klavír u MgA. Hanky
Kaštovské) a hudební Akademii muzických umění v Praze (obor skladba u prof. Juraje Filase). Jako skladatel, pianista a kapelník založil a vedl autorské projekty, mj. jazz
quintet Nedaba (CD Songs About…2009), wrgha POWU orchestra (CD Kapiloongo
2010, opoPOP 2012, Ať rosa z nebes sestoupí 2013), s nimiž pravidelně koncertoval
v ČR a zahraničí.				vstupné 100/70 Kč

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

6.1.
14.1.

28.1.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(PÁ) ve 20:00 h LiStOVáNí: Láska a tělo (Arnošt Lustig) – více informací v sekci
Významné akce v Kyjově.
(SO) ve 20:00 h Kavárenský kvíz No.3 – Je nám ctí dát Vám na vědomí, že výherci
druhého kvízu dali hlavy dohromady a vytvořili kvíz s pořadovým číslem 3! Maximálně 9 týmů o minimálně 4 členech, dvě kola po 15 otázkách. Při plném obsazení
1. cena 500 Kč, 2. cena 300 Kč a 3. cena 100 Kč, vítěz má milou povinnost vytvořit
následující kvíz, poslední tým pomáhá s úklidem nádobí po kvízu. Budeme se těšit!
			
zápisné 100 Kč/tým
(SO) ve 20:00 h SART – Dříve jeden písničkář, nyní plnohodnotná živá kapela (akustická kytara, baskytara, bicí, saxofon, trubka, piano). V jejich hudbě uslyšíte vlivy tradičního jižanského country, kanadského i anglického folku. Jejich písně jsou protkané
jemnými vrstvami intimity, zasněností a podzimní melancholií.
vstupné 100 Kč

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
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. 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

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice

tel.: 518 614 526

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

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 lednu:
27.1.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Tentokrát ochutnáme vína s puncem VOC. Přijďte ochutnat vína z odrůd nejtypičtějších pro daný
region Moravy. Odprezentujeme Vám vína z VOC Blatnice, Modré Hory, Pálavy,
Mikulova a Znojma. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení
vstupenek v předprodeji od 19.1. (ČT).

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

6.1.
13.1.
20.1.
27.1.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) Košt ležáku „Klášter“ 11° – Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou
(PÁ) Košt ležáku „Kout“ 12° – Pivovar Kout na Šumavě
(PÁ) Košt ležáku „Chotěboř“ 12° – Pivovar Chotěboř
(PÁ) Košt ležáku „Bernard“ nefiltrovaná 12° – Pivovar Humpolec

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

3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Kyjov – Vlkošské sklepy – Chrasť – Kyjov – 8,8 km v 9:00 h, pěšky od Penny
(ÚT) Vlkoš – rozcestí Malá strana – Milotice – 6,3 km
v 9:38 h, vlak
(ÚT) Haluzice – Nemotice – 6,5–8,5 km
v 8:26 h, vlak
(ÚT) Čeložnice – Bohuslavice – Boršov – 6,8 km
v 9:53 h, bus
(ÚT) Bzenec Přívoz – Veselí nad Moravou – 9 km
v 9:38 h, vlak

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

tel.: 774 901 078

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. 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

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na
emailové adrese: palenicekyjov@seznam.cz.
▶ Pěstitelská pálenice stále v provozu.
14.1.
(SO) ve 20:00 h Ples ZO Českého zahrádkářského svazu Kyjov – v estrádním sále
DK. Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá tombola. Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov (Komenského 548): (ÚT,PÁ) 8:00–16:30.
				
vstupné 180 Kč vč. místenky

Vinotéka Régio/Lidová jizba

Jazyková škola Kyjov

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

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

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.
16.–22.1.
(PO–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti

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

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) 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
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

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

▶ Od začátku ledna 2017 startujeme ZÁPIS na JARNÍ SEMESTR školního roku 2016/2017 pro stávající i nové studenty do kurzů: angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny.
▶ Rádi bychom Vám do nového roku 2017 popřáli mnoho osobních, pracovních a studijních úspěchů.

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
třída Komenského 549, 697 01 Kyjov
gymkyjov@gymkyjov.cz

11.1.
18.1.
21.1.

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

tel.: 518 612 778
www.gymkyjov.cz

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ Nejvyšší čas vybrat si dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba, Egypt a další – nejlepší čas vydat se
za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou
fakultativních výletů.
FIRST MINUTE
▶ Využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo slevy
pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 31.1. (ÚT). Přijďte si k nám pro nové katalogy.
▶ Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci
můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší prodejny pro katalog,
rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
▶ 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.

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329

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.

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
nenickova@soukyjov.cz

11.1.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(ST) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – Srdečně zveme vycházející žáky na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny
a školu. Lze dohodnout i jiný den návštěvy.

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

▶ Každé (PO) 14:15–15:00 Hrátky s angličtinou – tzv. Early English – Pro velký zájem otevíráme
další kurz pro malé děti. První lekce již 2.1. (PO). Rezervujte si místo včas – kapacita
10 dětí (3 místa již obsazena)! Rezervace nejlépe e-mailem nebo na tel.: 724 148 463.
Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Léto 2017
17.–21.7.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor pro žáky ZŠ – hl. lektorka:
Mgr. Eva Bartoníková. Rezervace: evabartonikova@seznam.cz, tel.: 731 598 957.
7.–11.8.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor pro malé děti 4–10 let – hl. lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová, spolupráce: Sokol Kyjov – Miroslav Vymazal, ZŠ Žarošice. Rezervace: vymazalova.l@gmail.com, tel.: 724 148 463. Kapacita 20 dětí.
▶ Podrobnější informace k dispozici od února 2017.

Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

studentů. Pořádá SRPŠ. Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat na sekretariátu školy. Více informací na www.gymkyjov.cz
vstupné 120 Kč; místenka 60 Kč

Jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 602 306 613

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

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

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

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible: Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu.
▶Každou (ST) Požehnání do Nového roku – přijďte si pro modlitbu za Vaše celostní zdraví.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
Svatoborská 28 (zelená vrata vedle Č. spořitelny)
educante@seznam.cz

tel.: 776 760 784, 732 958 914

(ST) v 15:00 h Den otevřených dveří – pro uvedené obory: 79-41-K/41 Gymnázium
– čtyřleté studium; 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium; 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – čtyřleté studium
(ST) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
(SO) ve 20:00 h 61. Reprezentační ples – v estrádním sále DK. Hraje kapela Charlie’s
K band Ludvíka Čihánka. Bohatá tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou

▶ 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.
▶ Svépomocná skupina domácích pečujících – rodiče dětí s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Kurz tvůrčího psaní – s Nikol Patíkovou – noví zájemci se mohou hlásit: nikol.patikova@gmail.
com
▶ Kurz Pečuj doma a s námi – Diakonie ČCE Brno – Pokračování kurzů pro domácí pečující.
Svépomocná skupina laických pečujících – 11 setkání. Informace na tel.: 732 958 914

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ Výtvarný kroužek – Otevíráme výtvarný kroužek pro každého, kdo má zájem tvořit a setkávat
se. V únoru začínáme kreslit, malovat i tvořit. Vhodné pro každý věk. Přidejte se.
Kurz automatické kresby
15.1.
(NE) v 16:00 h Kurz automatické kresby – Na kreslení nemusí být talent. Zkuste kreslit
automaticky. Zveme Vás na úvodní setkání, kde se při kávě a dezertu dozvíte spoustu
zajímavých informací o kreslení. Pro zájemce je připraven kurz automatické kresby
(12 setkání), který bude navazovat. Přihlášky a informace: iva.hrazdilkova@seznam.cz.
▶ Máte nápad na zajímavou činnost, nebo akci? Kontaktujte nás. Můžeme Vám pomoci s realizací.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Kyjov

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 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 v lednu nebude.
Akce v lednu:
8.1.
(NE) Rekondiční pobyt v Lázních Slatinice – již obsazeno
16.1.
(PO) ve 14:00 h Trénink paměti hrou – v jídelně penzionu

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, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme akreditované vzdělávací programy pro profesionály v pomáhajících profesích a také programy pro pedagogické pracovníky.
▶ 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: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 141, 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
▶ Psychiatrická ambulance je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující ambulantní péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích i jejich příbuzným a pečovatelům. Bližší informace: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696,
reditel@fenix-centrum.cz.
Sociální rehabilitace
▶ Od 1.1.2017 (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu určenou lidem,
kteří mají duševní potíže. Jste v situaci, kdy se chystáte na návrat domů z léčebny a nejste si jisti,
zda to zvládnete? Ztratili jste svou sebejistotu a sebedůvěru a uvítali byste někoho, kdo by Vás
podpořil? Potýkáte se s psychickými potížemi v souvislosti s problémy v různých oblastech života,
například v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, vztahů a nevíte si rady, jak skloubit řešení
těchto problémů? Cítíte se osamělý/á a nevíte jak to změnit? Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan,
tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

