▶ Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání.
Služba je poskytována zdarma, včetně tvořivých dílen i besed. Vítán je každý, ať už potřebuje pomoc
a podporu při řešení nelehké životní situace, ve které uvízl, nebo si prostě chce jen popovídat s kamarády
či pracovníky a zabít nudu. Najde nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na
tel.: 777 128 849, nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
Akce v březnu:
7.,23.3.
(ÚT,ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – 7.3. (ÚT) výroba šperků z křišťálové pryskyřice
a 23.3. (ČT) zdobení květináče s osením (ubrouskovou technikou)
▶ Každé (PO) v 15:00 h Besedy s promítáním – EXIT 316 – v březnu postupně témata: image, zklamání,
strach, odvaha.

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

▶ Každé PO, ÚT a ČT 9:30–11:30
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz.

Centrum pro rodinu Kyjov

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

Loutkové divadlo Kašpárek

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

12.3.

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

4.–5.3.
18.3.

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(NE) v 16:00 h Tvořivé odpoledne pro malé i velké lidičky – s pohádkou O Jabloňové
víle a O Ořešákovi. Akce se koná v tělocvičně Sokolovny Kyjov.
▶ Letos o prázdninách připravíme 3 týdny příměstského tábora, a to v termínech: 10.–14.7. (PO–PÁ),
24.–28.7. (PO–PÁ) a 21.–25.8. (PO–PÁ). Více zde: http://radovanky8.webnode.cz/news/primestsky
-tabor-2017/.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
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.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

18.3.

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

(SO) v 15:00 h VI. ročník koštu pomazánek – v sále sokolovny, živá hudba, pořádá
TJ Družba Bukovany				
vstupné 50 Kč

Areál Bukovanský mlýn

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

tel.: 518 618 011
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,
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(SO–NE) Výstava spojená s besedou nad fotkami – téma Vítání do života a křest, pořádá
Muzejní spolek, sokolovna Hovorany
(SO) v 13:00 h Místní výstava vín, IV. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd
révy vinné – pořádá ZO ČZS Hovorany a Spolek Hovoranských vinařů Hovorany, sokolovna Hovorany

Hýsly

Hýsly 100, 696 50 Moravany
obechysly@mybox.cz

18.3.

tel.: 518 617 326
www.hysly.eu

(SO) v 13:00 h Josefský košt vín – v Obecním domě Hýsly. Hraje CM Jury Petrů. Čeká na
Vás dobré vínko, výborný gulášek a nezapomenutelná nálada. Srdečně zvou Zahrádkáři
Hýsly.

11.3.

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

25.3.

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

(SO) v 19:00 h Myslivecký bál – ve společenském sále ZŠS, PrŠ a DD ve Vřesovicích.
K tanci i poslechu Vám zahraje Verner + Karel Gott revival. Srdečně zve Myslivecké sdružení Vlast Ježov.

Kostelec

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

4.3.

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

www.obec-kostelec.cz

(SO) 14:00–20:00 Výstava vín – v KD v Kostelci. 800 vzorků, bohatá tombola, CM. Pořádá SK Kostelec – www.sk-kostelec.cz.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

Připravujeme na duben:
1.–2.4.
(SO–NE) 14:00–17:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů v Lovčicích – Velký skleník plný
sukulentních rostlin najdete v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak stále rovně k lesu
pod rybník Jordánek. Čeká Vás zhruba 500 výstavních exponátů, což jsou osazené kamenné misky a keramické objekty roztodivných tvarů, a samozřejmě i široká nabídka
sukulentních rostlinek, keramiky pro sukulenty dělané a literatura „jak na to“. Těší se na
Vás Jaroslav Honc, sukulentů krotitel.			
vstup zdarma

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

4.3.
(SO) ve 20:00 h 6. Sportovní ples – v KD, hraje Motýl band, pořádá FK Milotice
						
vstupné 120 Kč
17.–19.3.
(PÁ–NE) Burza knih – Poplatek 3 Kč z každé prodané knihy. Bližší informace v knihovně
v Miloticích nebo na tel.: 603 579 124.
17.3.
(PÁ) 16:00–20:00 Příjem knih na burzu
18.3.
(SO) 10:00–17:00 Prodej knih
19.3.
(NE) 14:00–17:00 Prodej knih a v 17:00 h výdej peněz a neprodaných knih.
19.3.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval s Jirkou Hadašem – v KD, pořádá Klub maminek
					vstupné dobrovolné

Mouchnice

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

4.3.

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

(SO) ve 14:00 h Dětský maškarní karneval – pořádá MŠ Mouchnice v prostorách společenského domu
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) v 19:00 h Oslava MDŽ – v Obecní hale U Orla, pořádají Ochotníci ze Šardic

Svatobořice-Mistřín

Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

4.3.
11.3.
14.3.
18.3.
25.3.
25.–26.3.

tel.: 518 620 237, fax: 518 620 235
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 16:00 h Degustace ovocných pálenek – KD (spolek Mankyz, z.s.)
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek – KD (spolek Mankyz, z.s.)
(ÚT) Pohádkové čtení – knihovna KD (RC Krteček)
(SO) Oblastní liga boxu – sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
(SO) v 15:00 h 15. ročník Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury – KD. Pěvecká
soutěž letos představí nejlepší dětské zpěváčky z oblasti jižního Kyjovska. Hudební doprovod CM Friška.
(SO–NE) Velikonoční výstava – sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

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

tel.: 608 667 478
www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění po celém světě. Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San 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.

Městský kulturní klub Vracov

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

12.–17.3.

Ježov

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov

26.3.

(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek vařil živou vodu – Pohádku sehraje Loutkové divadlo
Kašpárek v divadélku v areálu zámku.			
vstupné dobrovolné

Hovorany

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.
▶ 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.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

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

18.3.
19.3.

Klub českých turistů, odbor Vřesovice

tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

4.3.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
21.3.
(ÚT) Nové trendy WHO ve Výživě – Strava pro zdravý vývoj dítěte.
4.4.
(ÚT) Cesty k dlouhověkosti – 7 faktorů pro kvalitní kondici v každém věku.
16.5.
(ÚT) Imunita a psychika – Vliv myšlení na nervový, endokrinní a imunitní systém.
6.6.
(ÚT) Jak změnit návyky? – Motivace, cíle a používání vůle při formování charakteru.
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury,
masáže šíje i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
vstup volný
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
Rekondiční pobyt New start – dovolená pro celou rodinu
▶ Rekondiční a výukové pobyty New start 2017 jsou pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj cholesterol, tlak,
krevní cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Pobyty se konají v Luhačovicích (Pozlovice),
v Chorvatsku a Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou: 16.–23.4. (NE–NE); 13.–
20.8. (NE–NE); 24.9.–1.10. (NE–NE) a 25.12.–1.1. (PO–PO). Cena 6 300 Kč. Jizerské hory: 25.6.–2.7.
(NE–NE). Cena 4 900 Kč. Chorvatsko – Severní Dalmácie (Srima): 10.–17.9. (NE–NE). Cena 7 750 Kč.
Více informací na www.zdraviarodina.cz; tel.: 732 267 771; info@ippoz.cz.
Kurz vaření
30.3.
(ČT) Význam a rozdělení tuků – nebezpečné tuky; ukázky zdravého používání tuku
v pokrmech
27.4.
(ČT) Vitamíny, minerály, fytolátky, enzymy, antioxidanty – ukázky salátů a receptů
syrové stravy
18.5.
(ČT) Stravovací návyky – počet a kalorické zastoupení jídel; ukázky vaření hlavních jídel
22.6.
(ČT) Správné kombinace jídel, prevence překyselení – ukázky zdravých dezertů a pomazánek
17.8.
(ČT) Rozdělení koření, jeho účinky a použití – příklady zdravých náhrad nezdravého
koření
▶ Místo konání: Žerotínova 269, Uherské Hradiště; vždy v 18:00 h; registrace na tel.: 732 267 771.

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670 www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www.muzeu-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

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

4.3.

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

www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) 14. ročník turistické akce „Zimní přírodou“ – více informací v sekci Významné
akce v okolí

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE–PÁ) Výstava Zeleného domu pohody Hodonín – Přijďte se podívat na výstavu,
která bude zahájena vernisáží 12.3. (NE) v 15:00 h v hudebním sále nadace Chamartín ve
Vracově. Na vernisáži vystoupí dětská CM ZUŠ Vracov pod vedením pana učitele Lubomíra Graffe.
(SO) v 13:00 h Josefský košt vín – Srdečně Vás zveme na tradiční Josefský košt vín, který
se uskuteční ve sportovní hale ve Vracově. Budete mít možnost ochutnat vzorky vín nejen
místních vinařů a k dobré náladě přispěje hudební skupina Šiška.
(NE) v 16:00 h Komponovaný pořad souboru Marýnka – Nenechte si ujít pořad Láska a truc souboru Marýnka z Vracova, který se uskuteční v hudebním sále nadace Chamartín.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Kurz poradce zdravého životního stylu s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice, Penzion Spokojené stáří. Náplň: prevence nemocí, zdr. měření
a poradenství, příprava veřejných zdravotních kurzů – zdr. výživa a vaření, detoxikace,
zábaly, masáže, zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, kurz Bible, základy informatiky, veřejný
projev, organizace programů na školách, výstav a Klubů zdraví. Cena 2 200 Kč. Přihlášky
na: info@ippoz.cz, tel.:732 267 771, www.zdraviarodina.cz.
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů, přírodních procedur a celostního zdraví
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí vzdělávání v oblasti zdravého
životního stylu. Máte-li zájem o více informací o nabízených kurzech, můžete nás kontaktovat na
tel.: 732 267 771.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – v KD Žádovice. Diskotéka DJ Simens; soutěže; bohatá
tombola; občerstvení zajištěno. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí a MŠ.

Kulturní dům Ždánice

U zámku 683, 696 32 Ždánice

4.3.
18.3.

tel.: 518 633 175

(SO) v 17:00 h Travesti show skupiny Hanky Panky pod názvem ILUZE – v KD. Pořad
je věnován především ženám k MDŽ a také každá žena obdrží sladké pohlazení. Srdečně
zveme.				
vstupné v předprodeji 150 Kč
(SO) v 19:00 h Folklorní večer – v KD Ždánice. V programu se představí Ždáničánek,
Ždáničan, Chasa ze Ždánic, Ženičky a Mužský sbor Ždánice. Po skončení programu následuje beseda u cimbálu s CM Hradisko. Srdečně zveme.
vstupné 80 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

Sobota 3. 6. MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: leden–březen: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) pouze po dohodě; duben: (ÚT–
PÁ) 9:00–16:00, (NE) 10:00–16:00.
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé
modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
4.4.–31.5.
(ÚT–ST) Radek Medřický – kovaný šperk (prodejní výstava ždánického uměleckého
kováře)
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
3.3.–28.4.
(PÁ–PÁ) Alois Šafránek – grafika, kresba, pastel; vernisáž 3.3. (PÁ) v 18:00 h

IC Ždánice

Městská knihovna a informační centrum, Městečko 18, 696 32 Ždánice
infocentrum.zdanice@centrum.cz

16.3.

tel.: 518 633 412
www.infocentrumzdanice.cz

(ČT) v 17:00 h Beseda s autorkou knihy „RAF: Místo narození Brno“ Mgr. Michaelou
Zemánkovou – v městské knihovně ve Ždánicích. Medailonky jednotlivých letců Britského královského letectva, kteří se narodili v Brně a okolí, jsou seřazené jako „osobní
karty“ a dávají nám nahlédnout do života mladých chlapců, kteří plnili neobyčejné poslání v mimořádné době a nemělo by se na ně ani dnes zapomínat. Přijďte si poslechnout
zajímavé příběhy a pobesedovat s autorkou nejen o této knize, ale také o dalších jejích
dílech a práci archivářky.

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

24.,31.3.
26.3.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(PÁ) v 19:00 h „Nemá kocour pořád posvícení“ – kinosál OÚ, premiéra a derniéra divadelního představení A. N. Ostrovského Hrají místní ochotníci.
(NE) v 17:00 h „Nemá kocour pořád posvícení“ – kinosál OÚ, repríza divadelního představení A. N. Ostrovského. Hrají místní ochotníci.

Notoricky známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou
v sebevědomou mladou dámu… To, že Líza mluví v originále anglickým dialektem cockney,
inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem
ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden
na brněnský Zelný trh. Díky vtipné úpravě a vynikajícím hlavním představitelům (v čele
s několika nositelkami cen Thálie) slibuje muzikál, který doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, mimořádný divácký zážitek. JIŽ V PŘEPRODEJI. VSTUPNÉ LZE
ZAKOUPIT DO 31. března 2017 ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 490 Kč

Úterý

4. 4.
19.30
		
Středa
5. 4.
19.00
Úterý
11. 4.
19.00
Sobota 22. 4.
14.30
Středa 17. 5.
19.00
Pátek
20. 6.
20.00

KLAVÍRNÍ TRIO PRAŽSKÉ HAMU (v rámci KPH)
vstupné: 150 Kč; 110 Kč sleva studenti, senioři;
rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU
vstupné: předprodej 330 Kč, na místě 350 Kč
Dechová hudba ŽADOVJÁCI
vstupné: 150 Kč
MICHAL JE PAJDULÁK
vstupné: 175 Kč
Dětské vystoupení Michala Nesvadby s programem
SCREAMERS + TECHTLE MECHTE
20 LET S VÁMI
vstupné: 280 Kč
MARIE ROTTROVÁ SE SKUPINOU NEŘEŽ
vstupné: 490Kč (letní kino)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Březen 2017

Úterý 28. 3. Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA

www.mestokyjov.cz

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Pokladna Domu kultury
(po – pá 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00)
Prodloužena otevírací doba! tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov
(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

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

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

Významné akce v Kyjově
19.3.

28.3.

14. ročník setkání pěveckých sborů

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit –
14. ročník setkání pěveckých sborů na náměstí. Účinkují: mužské pěvecké sbory z Archlebova, Boršova, Ladné, Poštorné, Velké nad Veličkou, ženský sbor Tetky z Kyjova a Mužský
pěvecký sbor z Kyjova s muzikou Jury Petrů. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice.
Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjovem.		
				
vstup volný

Jana Koubková Quartet

(ÚT) ve 20:00 h Jana Koubková Quartet – v divadelním sále MKS Kyjov. Koncert jazzové
legendy Jany Koubkové v Kyjově. Vystoupí Jana Koubková Quartet (Jana Koubková zpěv,
Roman Hampacher kytara, Jan Červenka bicí + djembe, Ondřej Kabrna akordeon). Komunikace s publikem patří k základním kamenům jejích vystoupení, a právě díky schopnosti improvizace koncerty někdy nabírají nečekaný spád.
				
vstupné 150 Kč; členové Jazzclubu Kyjov 100 Kč

Jaroslav Samson Lenk

(ČT) v 19:00 h Jaroslav Samson Lenk – v divadelním sále. Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským
televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové a písničkářské scény.
				
vstupné v předprodeji 250 Kč; na místě 280 Kč

Významné akce v okolí

18.00 vstupné: 100 Kč (kino PANORAMA Kyjov)

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech a letos se poprvé představí
i v Kyjově. V téměř 4 hodinovém pásmu se můžete těšit např. na filmy o dobrodružném
přejezdu hřebene Kavkazu na kole, o 400 km nonstop běhu napříč nehostinnou pouští Gobi, o sjíždění divoké řeky v nádherné Aljašce či o postupujícím vlivu civilizace
v Himálaji. Uvidíte i filmy o tom, že i na kole se dá sjet Amazonka a že i horolezci mají
smysl pro humor.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

23.3.

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - duben 2017 je 13.3. (PO).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

a okolí

(letní kino) 20.00 Městské divadlo Brno

Vrbasovo muzeum Ždánice

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

Kam v Kyjově

M
A

tel.: 777 128 849, 518 323 794
www.wu-wej.estranky.cz

Šardice

R

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
michaela.zelinkova@kyjov.charita.cz

minimální jízda 30 minut. Prohlídky mlýna jsou možné denně. Celoročně kontaktní výběh s kozami
a ovečkami.
▶ Novinka! Vyjížďky do terénu na koních pro dospělé. Minimálně hodinová vyjížďka, na objednávku
alespoň den předem. Podrobnosti na recepci hotelu.
9.–12.3.
(ČT–NE) Dny slovenské kuchyně – Ochutnejte to nejlepší z talíře našich nejbližších sousedů. Jídla tak podobná a přitom tak rozdílná. Co třeba typické halušky s brynzou nebo
živáňskou pečínku?
Na jaře se můžete těšit na:
22.4.
(SO) Košt vín
6.5.
(SO) Bukovanský gulášek

ZD
A

Nízkoprahový klub Wu-Wej

4.3.

Pojďte s námi do přírody

(SO) 14. ročník turistické akce „Zimní přírodou“ – Akci pořádá Klub českých turistů,
odbor Vřesovice. Prezence 8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích,
trasy 8 a 10 km vedou po značených cestách, cíl Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích
do 16:00 h. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“.
Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy a každý bude v cíli odměněn vkusným
pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nevzdálenější
účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na akci. Srdečně zve KČT Vřesovice.
Tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

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

11.2.–15.4.

(každou SO – 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4.,15.4.) Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka MHD),
v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před
radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka
MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice
(zastávka na návsi).

Městské kulturní středisko

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

3.-4.3.

3.3.
4.3.

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

(PÁ–SO) Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v lovecké sezoně 2016–2017 –
Pořádá Okresní myslivecký spolek Hodonín ve spolupráci s MKS Kyjov a MS Hubert
Kostelec. Připraveny jsou zvěřinové hody, občerstvení, košt vína, prodej mysliveckých
doplňků.		
vstupné 50 Kč; děti, ZTP/P zdarma; 50 Kč katalog
(PÁ) 8:00–13:00 Pro školy
(SO) 8:00–17:00 Pro veřejnost
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

7.3.

(ÚT) v 19:30 h Skladatelé krásným ženám – v divadelním sále. Inspirace děl slavných
skladatelů krásnými ženami je dobře známa a zmapována. Program si všímá, jak se tento
fenomén projevoval u českých skladatelů od doby takových romantiků, jako byl Bedřich
Smetana až po XX. století reprezentované například písní Jaroslava Ježka.
			
vstupné 150 Kč; senioři, studenti 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
10.3.
(PÁ) ve 20:00 h Basketbalový ples – v estrádním sále. Hraje hudební skupina LORD.
Skvělá zábava a bohatá tombola. V doprovodném programu barmanská show. Pořádá
oddíl basketbalu TJ Jiskra Kyjov. Předprodej vstupenek s místenkou na tel.: 774 531 172
(Radim Mezihorák), prodej vstupenek také na místě konání.
					
vstupné 200 Kč i s místenkou
11.3.
(SO) ve 20:00 h South Rap Folk – Zverina & Shomi – v malém sále. Vystoupí Zverina
– slovenský interpret, uznávaná legenda české a slovenské scény, stálý účastník česko-slovenských hudebních festivalů; Shomi – slovenský interpret, uznávaný převážně na
slovenské scéně, slovenský DJ, producent DJ Aldo a DJ Fliptick – uznávaný ostravský
DJ a producent, účastnící se i zahraničních angažmá, vystupující převážně na Ostravsku
včetně festivalu Colours of Ostrava. Dále JA.KO.ST, Arwi, Zotter, Bezcrew, Lasta&Erbeat,
Ginga&Janek, DJ Strygo/DJ Kadr.
vstupné 200 Kč; předprodej 170 Kč
14.3.
(ÚT) v 19:00 h DH Vinařinka – v divadelním sále. DH Vinařinka byla založena v roce
1984 Stanislavem Žůrkem starším z DH Domaňáci. Nynějším kapelníkem je Stanislav
Žůrek mladší.				
vstupné 150 Kč
18.3.
(SO) ve 14:00 h Josefský košt vín – více informací pod hlavičkou ČZS Kyjov.
19.3.
(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit –
více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
22.3.
(ST) v 10:00 h Malá čarodějnice – v divadelním sále. Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo!
Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí
na rej svých dospělých kolegyň, způsobí si tím pěknou polízanici. Nejenom, že ji odhalí
a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě že má svého mluvícího havrana a spoustu dobré nálady!
vstupné 50 Kč
22.3.
(ST) v 19:00 h Zdeněk Izer & autokolektiv – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. Děkujeme za pochopení a těšíme se při jiné námi pořádané akci.
23.3.
(ČT) v 19:00 h Jaroslav Samson Lenk – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
Připravujeme na duben:
2.4.
(NE) Dětská pěvecká soutěž Vyletěla holubička
4.4.
(ÚT) Klavírní trio pražské HAMU
6.4.
(ČT) Zítra to roztočíme, Jaroušku! – divadlo pro dospělé
11.4.
(ÚT) DH Žadovjáci – Seriál dechových hudeb
16.4.
(NE) Velikonoční beseda u cimbálu
19.4.
(ST) Sourozenci Ulrychovi & JAVORY – koncert vyprodán, děkujeme za pochopení
a těšíme se při jiné námi pořádané akci
22.4.
(SO) Michal Nesvadba
26.4.
(ST) Jirka Kolbaba – Sedm divů Islandu
30.4.
(NE) Stavění máje
Připravujeme na květen:
17.5.
(ST) Screamers – travesti show – v předprodeji od 15.2. (ST)
▶ Pozor, vstupné na muzikál My Fair Lady (ze Zelňáku) – který se uskuteční 3.6. (SO) v letním kině
v Kyjově je již v předprodeji. Zakupte vstupné do 31.3. (PÁ) za zvýhodněnou cenu 490 Kč!

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

1.3.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Trollové USA...................................................................................50 Kč
1.3.
(ST) v 19:00 h Místo u moře USA.........................................................................100/ČFK 80 Kč
2.,3.3.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Miluji tě modře ČR.................................................................................100 Kč
2.,3.3.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Všechno nebo nic ČR..........................................................................100 Kč
4.3.
(SO) v 17:30 h T2 Trainspotting VB....................................................................................110 Kč
4.,5.3.
(SO,NE) ve 20:00 h Padesát odstínů temnoty USA.........................................................130 Kč
5.3.
(NE) v 15:30 h LEGO® Batman film USA...........................................................110/RV 396 Kč
5.3.
(NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR...........................................................................100/RV 360 Kč
8.3.
(ST) v 16:30 h Manžel na hodinu ČR...............................................................................BS 60 Kč
8.3.
(ST) v 19:00 h Lék na život USA......................................................................... 120/ČFK 100 Kč
9.,10.,12.3. (ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Balerína Francie................................................................110/RV 396 Kč
9.,10.,12.,19.3. (ČT,PÁ,NE,NE) ve 20:00 h Masaryk ČR..............................................................................130 Kč
11.3.
(SO) v 17:30 h Masaryk ČR.....................................................................................................130 Kč
11.3.
(SO) ve 20:00 h T2 Trainspotting VB..................................................................................110 Kč
12.,26.3.
(NE) v 15:30 h Pes ro(c)ku USA............................................................................110/RV 396 Kč
15.3.
(ST) v 19:00 h V sedmnácti Francie......................................................................100/ČFK 80 Kč
15.3.
(ST) v 16:30 h Anděl Páně 2 ČR.............................................................................100/RV 360 Kč
16.,19.3.
(ČT,NE) v 17:30 h Kráska a zvíře USA*2D........................................................130/RV 468 Kč
17.3.
(PÁ) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR............................................................................100/RV 360 Kč
18.,26.3.
(SO,NE) v 17:30 h Kráska a zvíře USA*3D........................................................150/RV 540 Kč
16.,17.3.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h John Wick 2 USA..................................................................................110 Kč
18.,23.3.
(SO,ČT) ve 20:00 h Logan: Wolverine USA.......................................................................130 Kč
19.3.
(NE) v 15:30 h Balerína Francie.............................................................................110/RV 396 Kč
22.3.
(ST) v 19:00 h Masaryk ČR.................................................................................. 130/ČFK 110 Kč
23.,24.,25.3. (ČT,PÁ,SO) v 17:30 h Muzzikanti ČR..................................................................................120 Kč
24.,26.3.
(PÁ,NE) ve 20:00 h Kong: Ostrov lebek USA*2D............................................................110 Kč
25.3.
(SO) ve 20:00 h Kong: Ostrov lebek USA*3D...................................................................130 Kč
28.3.
(ÚT) v 18:00 h Expediční kamera.........................................................................................100 Kč
29.3.
(ST) v 19:00 h Lion: Dlouhá cesta domů Austrálie..........................................110/ČFK 90 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

30.3.
(ČT) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D............................130/RV 468 Kč
30.,31.3.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Život USA................................................................................................120 Kč
31.3.
(PÁ) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*3D.............................150/RV 540 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná
pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS
– BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštevu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

Městská knihovna

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

1.2.–16.3.
6.3.
8.3.
31.3.

13.3.–30.6.

28.3.

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358
www.knihovna-kyjov.cz

(ST–ČT) Slané obrázky – Výstava čerpá z alba amatérské fotografky Stanislavy Bednaříkové. Pobočka knihovny v Bohuslavicích.
(PO) v 9:00 h Aktivní seniorky Kyjovska – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb
Kyjov. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Nalezení neměnného skrze proměnlivé – Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna-čítárna.				
vstupné dobrovolné
(PÁ) ve 14:00 h Noc s Andersenem – na pobočce knihovny v Bohuslavicích. Odpolední
program pro děti všech věkových kategorií, následně v 18:00 h program pro děti, které
budou nocovat. Přihlášky (na oba programy v dětském oddělení, příp. na pobočce v Bohuslavicích). Nocleh je omezen věkem 3.–5. třída ZŠ, počet míst je omezen!
(PO–PÁ) Uzavření Městské knihovny Kyjov z důvodu probíhající rekonstrukce –
Upozorňujeme čtenáře, že 13.3.–30.6. (PO–PÁ) bude knihovna uzavřena! Za toto období Vám nebudou účtovány sankční poplatky. Aktuální denní tisk bude k dispozici ke
čtení v Králíčkově cukrárně PO–PÁ (kromě ST) 8:00–9:00. Možnost půjčování knih
na pobočce v Bohuslavicích (omezený fond): PO, ÚT, PÁ 15:00–17:00, ČT 9:00–17:00.
Knihy, které jste si půjčili v Kyjově, nelze na pobočce vrátit! Meziknihovní výpůjční služba
po domluvě: bohuslavice@knihovna-kyjov.cz.

4.3.

5.3.

30.3.

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.
13.2.–23.4. (PO–NE) Výstava o Japonsku: „Chryzantéma a meč“ – umění a materiální kultura starého Japonska
22.3.
(ST) v 18:00 h Přednáška na téma „Kultura Japonska“
26.3.
(NE) ve 14:00 h Kurz kaligrafického písma

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.
2.–31.3.
(ČT–PÁ) Výstava fotografií Jiřího Vejpustka – Benátky – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do prostor Radniční galerie na výstavu Benátky. Autor zde představí soubor
fotografií, na nichž objektivem svého aparátu a svým způsobem zvěčnil slavné italské
město. Vernisáž výstavy se uskuteční 2.3. (ČT) v 17:00 h. Zahájení výstavy obohatí svým
vystoupením žáci ZUŠ Kyjov, zazpívá dětský sbor pod vedením MgA. Aleny Kučerové.
Díky fotografiím se budete moci krásami Benátek kochat v galerii až do konce března
31.3. (PÁ).

Čajovna & Galerie

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

Galerie Doma

10.3.–5.4.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ST) v 17:30 h Vernisáž výstavy – Galerie Doma, Folklor. Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková. Absolventi bratislavské VŠVU a rodáci z Košic představí Kyjovjákům svoji
verzi folkloru na LSD aneb věděli jste, že chléb bez LSD si mohli dovolit jen bohatí? V pyrografiích tohoto slovenského dua se šamanské podtatranské lidové praktiky mísí s komunistickými či fašistickými rituály prováděnými pomocí tradičních lidových propriet jako
např. valašky, kroje či ornamenty. Je to indián tetovaný na obličeji šarišským ornamentem
tančící verbuňk, nebo podtatranský Jánošík, který byl unesen k Maorům? Přijďte se přesvědčit! Kurátorka Barbora Lungová, hudba Matěj Bednařík and friends. Vernisáž výstavy
se uskuteční 10.3. (PÁ) a výstava potrvá do 5.4. (ST).

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

18.3.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Ondřej Štveráček Space Trio – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Saxofonista Ondřej Štveráček patří už více než dekádu
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Kavárenský kvíz – Výherci třetího kvízu dali hlavy dohromady a vytvořili
pro Vás kvíz z pořadovým číslem 4! 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
(NE) ve 20:00 h LiStOVáNí: Mít a nemít (E. Hemingway) – Třicátá léta, hospodářská
krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, galony pašovaného rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby, dobrodružství, ale i humoru, a hlavně Ernest Hemingway!
Klasika z roku 1937, kterou mimochodem ve 40. letech zfilmovali s Humphrey Bogartem
– scénář napsal William Faulkner. Slavný román vydal Odeon v přitažlivé grafické úpravě
Martina Peciny v rámci desetisvazkové autorské řady. LiStOVáNí se tedy tentokrát vydá
na plavbu po literární klasice, očekávejte však moderní aktuální vlnobití! vstupné 170 Kč
(ČT) v 18:00 h Pjér La Šéz: přednáška a kytarový recitál na téma kreativita, inspirace,
intuice a nevědomí – Srdečně Vás zveme na komorní besedu s psychologem a hudebníkem Pjérem La Šézem. Nerozlučný kamarád Jardy Duška tentokrát sólo pohovoří na téma
kreativita, inspirace, intuice a nevědomí. Jak tyto věci, které jsou doménou naší pravé hemisféry mozku, fungují a jak můžeme využívat jejich potenciál v každodenním životě? Po
skončení přednášky se budete moci ptát na to, co Vás k tématu zajímá. Večer Pjér zakončí
hrou na kytaru a písněmi ze svého vlastního repertoáru. Bude možné zakoupit Pjérovy
vlastnoručně podepsané knihy a CD.			
vstupné 290 Kč

Swing Family z.s.

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

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

19.3.

(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – Zahájení nových kurzů pro začátečníky (a taky
samozřejmě pro pokročilé). Opět proběhne 5 hodinových lekcí vždy v neděli v podvečer
v Kyjovském pivovaru. Více info na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo Swing v Kyjově.
24.3.
(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov. Pravidelná dávka swingu. Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat se, jak
vlastně swing na parketu vypadá. Můžete se také něco přiučit při krátké výuce a klidně
protančit celý večer.				
vstup zdarma
▶ Každou (ST) 19:00–21:00 Open class – Opakovací lekce swingu pro všechny, kteří chtějí opakovat,
trénovat, nebo si prostě zatančit. V Kyjovském pivovaru.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

7.3.
21.3.

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.
20.3.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy Ivety Linhartové „Namaluj“ – výstavu obrázků zahájí
MgA. Petr Bulava
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

k nejvýraznějším postavám nastupující jazzové generace v Česku. Je kmenovým hráčem
orchestru Gustava Broma, pravidelně spolupracuje s Radovanem Tariškou, Ryanem Carniauxem a dalšími výraznými hráči pohybujícími se ve středoevropském regionu. Vedle
aktivit sidemana však pilně rozvíjí svůj vlastní systém hry na saxofon nepřehlédnutelně
inspirovaný jazzovou tradicí. 			
vstupné 100/70 Kč
(ÚT) ve 20:00 h Jana Koubková Quartet – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.

tel.: 518 610 180, 774 664 698
www.kyjovske-slovacko.com

(ÚT) v 17:00 h Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ na Kyjovsku a vyhlášení vítězů soutěže
ŠKOLA JAKO MŮJ KAMARÁD? – Proběhne ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Výstavu bude možné shlédnout po celý týden, tedy až do 10.3. (PÁ) v otevíracím čase muzea.
(ÚT) v 15:00 h Odborný seminář pro pedagogy, rodiče a studenty pedagogiky – Klima
školy a třídy, lektor: Mgr. Tomáš Just, proběhne ve velké zasedací místnosti v přízemí radnice. Více informací a rezervace na www.kyjovske-slovacko.com nebo na tel.: 518 610 180.

Sokolíček

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 604 631 643, 721 525 676
http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 10:30 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem k času je zaměřené především na malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou hravou pohádkou (střídáme různé způsoby vyprávění i ztvárnění – loutky, které si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo si společně vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést domů. Přijďte se pobavit
i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma. Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze vstup do Sokolíčku.

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

18.3.

tel.: 518 614 526

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

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

(SO) ve 14:00 h Josefský košt vín – Tradiční výstava vín, přibližně 600 vzorků vín vinařů
z Kyjova a okolí, vinařské firmy i drobní vinaři. K poslechu bude hrát CM Pavla Růžičky.
Součástí vstupenky je pohárek s potiskem a katalog. Je možno zakoupit láhve vybraného
vína. Pořádá vinařský spolek při ZO ČZS Kyjov. Srdečně zvou pořadatelé.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Jazyková škola Let´s speak

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

tel.: 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.
13.–19.3.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánské speciality vyrobené z červeného vína
podle tradiční domácí receptury
Připravujeme na duben:
18.–23.4.
(ÚT–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 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 březnu:
31.3.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Tentokrát Vám spolu
se zástupcem Zámeckého vinařství Bzenec odprezentujeme vína prémiové řady Terroir.
Ochutnáme spolu velká vína s nejtypičtějším moravským původem, přičemž nejmladší
šarže bude z roku 2013! Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení
vstupenek v předprodeji od 15.3. (ST).

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) Košt ležáku „Mordýř“ 11° – pivovar Mordýř, Dolní Ředice
(PÁ) Košt ležáku „Hron“ – Pivovar Primátor, Náchod
(PÁ) Košt ležáku „Nostalgie 77“ 12° – Pivovar „U bizona“, Čiž
(PÁ) Košt ležáku „Matouš“ – Pivovar Černá hora
(PÁ) Košt ležáku „Valášek“ 12°, double chmel – Minipivovar Valášek, Val. Meziříčí

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

6.3.
8.3.
19.3.

(PO) v 17:00 h Cyklus přednášek o letectví – Vzduch je naše moře. Přednáší Ing. Valný.
(ST) v 18:00 h Skotsko – Cestopisná přednáška Mgr. Jakuba Slabáka, rodáka z Kyjova.
(NE) v 15:00 h Promítání fotografií ze zákulisí natáčení filmu Dědictví aneb Kurva se
neříká
20.3.
(PO) v 17:00 h Cyklus přednášek o letectví – Létání pro všechny. Přednáší Ing. Valný.
22.3.
(ST) v 18:00 h Gruzie – Cestopisná přednáška Mgr. Jakuba Slabáka, rodáka z Kyjova.
23.–26.3.
(ČT–NE) Víkend gastronomických specialit – Steaky, bifteky a čerstvé bylinky.
Připravujeme na duben:
3.4.
(PO) v 17:00 h Cyklus přednášek o letectví – Letecký sport. Přednáší Ing. Valný.
14.–17.4.
(PÁ–PO) Velikonoční jehněčí a kůzlečí

Odbor KČT Mapa Brno

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

7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Žeravice – Hostějov – Osvětimany – 5,7–7,1 km
v 8:53 h, bus
(ÚT) Vacenovice – Rohatec – 8,1 km			
v 9:14 h, bus
(ÚT) Čeložnice – Zavadilka – Koryčany – 7,9 km		
v 8:23 h, bus
(ÚT) Radějov – rozhledna Travičná – Lučina – Radějov – 7,6 km v 8:37 h, vlak. nádraží

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
Akce v březnu:
20.3.
(PO) v 18:00 h Přednáška “Putování po Dunaji“ – Přednáší Dana Kabelíková. Přijďte se
zaposlouchat do cestopisného vyprávění o splavení druhé nejdelší řeky Evropy od pramene až do Černého moře. Součástí přednášky bude ochutnávka zdravých receptů. Budeme
se na Vás těšit. Další informace na tel.: 774 901 078.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

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 s angličtinou pro žáky 1.–7. ročníku – téma: „English speaking countries“, výlety do okolí, tematické hry, vaření, koupání,
kontakt: bartonikovaeva@gmail.com, tel.: 731 598 957.
7.–11.8.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor pro malé děti do 7 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.

Jazyková škola Kyjov

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

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

▶ Přijímáme last minute přihlášky do jarního semestru jazykových kurzů s možností přidat se do již
otevřených kurzů se slevou!
▶ Otevřen zápis do příměstského jazykového tábora pro děti v termínu 24.–28.7. (PO–PÁ) pro děti
9–12 let a v termínu 7.–11.8. (PO–PÁ) pro děti 5–8 let. Omezený počet míst!

Cestovní agentura Régio

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Jaro nám ťuká na dveře, využijte možnost strávit pár dnů poznáváním přírodních, kulturních a historických krás nejen u nás, ale i v zahraničí.
▶ Vyberte si z široké nabídky atraktivních poznávacích zájezdů do ČR, SR, Rakouska, Polska, Německa,
Itálie, Francie, Holandska atd.
FIRST MINUTE
▶ Využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo slevy pro
věrné zákazníky. Poslední vlna slev končí 31.3. (PÁ). 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.
WELLNESS
▶ Navštivte naše privátní wellness v Kyjově (vířivka, infrasauna, parní box). Pokud si u nás zakoupíte
zájezd v hodnotě nad 10 000 Kč, obdržíte hodinový vstup zdarma.

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.

Jóga v denním životě v Kyjově

tel.: 602 306 613

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – senioři
ÚT
18:00–19:30 Jóga pro zdraví
ST
17:30–19:00 Jóga proti stresu

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.
Akce:
10.3.
(PÁ) Celodenní lyžování – Stuhleck – Rakousko
13.4.
(ČT) Sederová večeře – připomínková slavnostní židovská večeře k svátku Pesach /nenechte si ujít mimořádný zážitek/
▶ Na tyto akce je nutná přihláška nejpozději 14 dní předem.

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

Svatoborská 28 (zelená vrata vedle Č. spořitelny)
kockykyjov@seznam.cz

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:
▶ 1. (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.
▶ Zahájení cvičení v bazénu v nemocnici – dle rozpisu.
▶ RHB cvičení v tělocvičně ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
Akce v březnu:
13.3.
(PO) ve 14:00 h Trénink paměti hrou – v jídelně penzionu
▶ Exkurze do výrobny čajů a Templářských sklepů do Čejkovic – info v kanceláři.

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.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
▶ Denní stacionář. Lidem s duševním onemocněním, zejména Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, nabízíme pravidelný skupinový aktivizační program, PO–PÁ 8:00–13:00. Dovoz
obědů a drobné občerstvení zajištěno. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanova@fenix-centrum.cz nebo p. Olivová, tel.: 774 740 889, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Sociální rehabilitace. Od 1.1. (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.
▶ 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.

Agentura pro občany

Apoštolská církev Kyjov

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

▶ Kurz tvůrčího psaní – noví zájemci se mohou hlásit.
▶ Podpůrná skupina domácích pečujících – Projekt Pečuj doma a s námi (Diakonie ČCE Brno). Březnová setkání: 6.3. (PO) a 20.3. (PO) 14:00–18:00.
▶ SOS První pomoc v krizi – Bezplatná pomoc psychologa pro každého, kdo se ocitl v tíživé životní
situaci. Bez objednání a odeslání lékaře. Pro děti i dospělé. Pravidelně každý (ČT) 13:00–17:00 a (PÁ)
8:00–12:00 na adrese KoCKy, nebo na tel.: 777 405 728.
3.,17.,31.3. (PÁ) v 16:00 h Kroužek „Buďte online“ – Základy práce s počítači a jinými komunikačními přístroji. Pro všechny začátečníky, včetně seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. Je možné si přinést vlastní přístroj, pokud potřebujete poradit s jeho obsluhou.
10.3.
(PÁ) v 16:00 h Výroba košíků z pedigu – Přijďte si vyrobit košík, který můžete využít pro
jarní dekoraci. Vezměte děti i babičky. Zvládnou to všichni. cena 200 Kč vč. materiálu
24.3.
(PÁ) v 16:00 h Čaj o čtvrté – s hostem doc. PhDr. Jarmilou Bednaříkovou CSc., která nám
přichází představit svou novou knihu. Kniha s názvem Stěhování národů nás přenese do
světa 8.–11. století, kdy obyvatelé Skandinávie znepokojovali ostatní Evropu, ale také se
stávali křesťany a objevili Ameriku.
Připravujeme na duben
29.4.
(SO) 10:00–17:00 Celodenní work-shop automatické kresby – Dozvíte se hodně o symbolech a jejich významu v kresbě. Také o tom, že barvy mají schopnost léčit, jak je využít
a spoustu dalšího. Omezený počet míst. Přihlášky: iva.haneka@seznam.cz.

tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Každou (ST) v 16:30 h Trénink paměti.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Svépomocná skupina rodičů dětí s mentálním postižením, 1x měsíčně.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.cz

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

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

tel.: 776 161 649

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

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

