info@zahradkarikyjov.cz

tel.: 724 224 958

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

navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

▶ ČZS oznamuje, že dne 21.8. (PO) bylo zahájeno pálení ovocných destilátů. Zájemci se mohou
přihlásit na tel.: 724 224 938 nebo na e-mailu: palenicekyjov@seznam.cz.

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK, tel: +420 724 765 987 (Veronika Bogárová - rostinskaveronika@seznam.cz) – program KMK, tel: +420 776 671 753 (Kateřina Zimáčková - katka.kotaskova@centrum.cz)
– odpolední tvoření v KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každé ÚT a ČT 9:30–11:30
▶ Dvakrát za měsíc bude KMK otevřen v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími
dětmi. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
5.9.
(ÚT) Starý farmář – pohádka
7.9.
(ČT) Skákací hry
12.9.
(ÚT) Košík plný ovoce
12.9.
(ÚT) 16:00–18:00 Odpolední tvoření
14.9.
(ČT) Zelená barva
19.9.
(ÚT) Vinobraní
19.9.
(ÚT) 16:00–18:00 Odpolední tvoření
21.9.
(ČT) Zoubky
26.9.
(ÚT) Zoubky
28.9.
(ČT) Státní svátek - zavřeno

Centrum pro rodinu Kyjov

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na hřišti u fary (Palackého tř. 64/1 – vchod z parkoviště). Pro
holky i kluky ve věku od 5 let. Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu?
Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč (příspěvek na vybavení) 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.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad
Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.
▶ 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.

Klub papírových modelářů Kyjov

22.–23.9.

kmkyjov@gmail.com

www.kmkyjov.webnode.cz

(PÁ–SO) Pohár Kyjovské radnice 2017 – v tělocvičně DDM Kyjov (Husova 370) – Klub
Modelářů Kyjov Vás zve na 5. ročník výstavy a soutěže papírových modelů, tentokrát
v podobě Mistrovství ČR v papírovém modelářství v kategorii lodí. Papírové modely všech
věkových kategorií ve standardních oborových kategoriích podle CPM, o.s. Páteční program zahrnuje přejímku soutěžních modelů, sobotní pak výstavu pro veřejnost, vyhlášení
výsledků a doprovodný program – prezentace Klubu vojenských historiků Slovácka.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

10.9.
28.9.

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

(NE) v 15:00 h Dětské kočovné divadlo Kyjov – na malém hřišti, pohádkové operky
(ČT) v 15:00 h Dáme kroj – se zpíváním u sochy sv. Urbana – pořádá Obec Bukovany
a ČZS Bukovany, vystoupí MS a ŽS z Bukovan.

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

▶ Zážitkový areál Bukovanský mlýn*** Vás zve na návštěvu! Dobré jídlo, pivo, víno a skvělá zábava pro
celou rodinu po celý den!
▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Zahradní
posezení otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Výborná kozí zmrzlina.
▶ Projížďky na ponících jsou možné ve všední dny 17:00–18:30, (SO,NE a svátky) 14:00–18:30 –
vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna ve všední dny 11:00–17:00, víkendy 10:00–18:00.
▶ Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
▶ Lukostřelba pro děti i dospělé – terče papírové i 3D. Otevřeno (SO–NE) 13:00–18:00
▶ Výběhy s ovcemi a kozičkami – kontaktní výběh s možností krmení
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma – potěší Vaše chodidla
Připravujeme na říjen:
19.–22.10.
(ČT–NE) Zvěřinové hody

Penzion Fürstova vila
Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec

(SO) 11:00–18:00 Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací vybraných vín
i burčáků.
tel.: 518 375 102, 518 375 328

tel.: 602 969 267, 723 734 938

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

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

(SO) ve 13:00 h Petangový turnaj dvojic o putovní pohár starosty – na hřišti TJ, pořádá
Obec Ježov ve spolupráci se SDH a TJ Vlast. Přihlášení a startovné 50 Kč na dvojici je nutné uhradit do 31.8. (ČT) na OÚ v Ježově. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Kostelec

30.9.–1.10.
30.9.
1.10.

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

www.obec-kostelec.cz

(SO) v 15:00 h Bramboriáda – spolek Volnočas pořádá na fotbalovém hřišti ochutnávku
bramborových specialit připravených místními spolky. S moderátorem Ladikem Šimečkem celé odpoledne zpříjemní vystoupení místních hudebních a tanečních spolků a Bigbity rock. Pro děti je připraven skákací hrad a soutěže.
(SO–NE) Svatováclavský hody s věncem a káčerem
(SO) v 16:00 h krojovaný průvod s věncem, ve 20:00 h hodová zábava – hrají Žadovjáci.
(NE) v 10:30 h Mše svatá, v 15:00 h krojovaný průvod s káčerem, ve 20:00 h hodová zábava
– hrají Žadovjáci.
Pořádá obec Kostelec. V průběhu hodů bude ve škole otevřena výstava prací žáků
ZŠ – Kostelec očima dětí.

9.9.

1.9.
9.9.

Mikroregion Nový Dvůr
23.9.

ART muzeum legend – otevírací doba: (ÚT–NE) 11:00–17:00.
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.
▶ Venkovní výstava: Objekty ze slámy (LANDART 2017) – J. Tauber, Ústav nábytku, designu
a bydlení, MENDELU Brno
▶ Otevřené ateliéry: 30.9.–1.10. (SO–NE) 11:00–17:00
24.9.

www.panihaj.webnode.cz

(SO) v 14:30 h Tradiční zarážení hory – na Paniháj place u vinohradů v Moštěnské ulici.
Sraz účinkujících ve 14:30 h u sochy Bumbároše na návsi v Moravanech, poté program:
písničky sborů, scénka zarážení hory, vysvěcení kapličky sv. Urbana a různé soutěže. Po
programu volná zábava při burčáku a cimbálu J. Petrů. Zajištěno je také občerstvení,
burčák, ochutnávka vín a grilované specialitky.

Skoronice

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

(SO) ve 21:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – v přírodním areálu Lúky –
srdečně zve Vinařský spolek Skoronice.

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

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

(ÚT) v 19:00 h Vernisáž fotografií Marka Svobody Malebné Slovácko – v KD, výstava
bude otevřena (PO–ST–PÁ) 8:00–18:00. Výstava potrvá do 31.10. (ÚT).
16.9.
(SO) ve 14:00 h Vinobraní – areál Svatoborský sklípek Vinařství Dufek
26.9.
(ÚT) v 19:30 h Zahájení tanečního kurzu pro dospělé – KD
Připravujeme na říjen:
7.10.
(SO) Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea Internačního tábora Svatobořice
16:00 h Koncert posádkové hudby v areálu památníku
16:30 h Slavnostní odhalení památníku internačního tábora
17:00 h Slavnostní otevření muzea internačního tábora
20:00 h Koncert: Requiem od W. A. Mozarta v KD – Smíšený pěvecký sbor Carmina
Vocum, sbormistr Mario Kudela

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

tel.: 724 152 652, 778 499 946 (konírna)
www.novy-dvur.cz

(SO) Burčákové putování Mikroregionem Nový Dvůr „Eště vínko nevykyslo...“ –
15km trasu mezi obcemi Vlkoš, Skoronice, Milotice a Vacenovice můžete absolvovat na
kole, pěšky nebo autobusovou linkou č. 664 na trase Kyjov–Hodonín. Putování můžete
zahájit v kterékoliv z obcí, v každé sklepní kolonii si můžete zakoupit vstupenku a obdržíte všechny potřebné informace a materiály. Za 100 Kč dostanete na startu balíček
se skládačkou se všemi potřebnými informacemi: mapku se zakreslenými otevřenými
sklepy, pěší a cyklistické trasy, jízdní řád autobusů, informace o doprovodném program a
možnostech občerstvení. K degustaci Vám budou vyhrávat CM, burčák můžete ochutnat
ve více než dvacítce sklepů, cena 8 Kč/dcl. Ve sklepních koloniích budou instalovány panely s informacemi o možnostech vinařské turistiky v mikroregionu Nový Dvůr.		
			
vstupné 100 Kč
(NE) v 10:00 h Narozeninový trh místních produktů a řemesel – na nádvoří milotického zámku, srdečně zve Mikroregion Nový Dvůr. Pro děti jsou opět připraveny tvořivé
dílničky a od 15:00 h vystoupí Dětské kočovné divadlo Kyjov. Nedělní pohodu zpříjemní
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 608 667 478
www.svatoborskysklipek.cz

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

Syrovín

Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127

23.–24.9.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy prací Karla Křivánka Obrazy – Penzion u zámku
(SO) v 19:00 h Koncert frontmanů Rhyse Braddocka z kapely Metronome blues
a Tomáše Krejčiříka z Hope Astronaut z Olomouce – Kafebar u Bohuška

Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

dufek42@gmail.com

podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

(SO–NE) Syrovínský běh Velkou Moravou – na hřišti – start v 9:00 h, trať 50/30 km,
1154/795 m převýšení, vyhlášení výsledků v 19:00 h. Závod Velkou Moravou, nejen o běhu...
Čeká na Vás běh krásnou přírodou Slovácka - Buchlovské hory (Chřiby), pole, louky, vinohrady. Takže pokud jste milovníci krásných krajinných výhledů, je tento běh pro Vás
ideální. Součástí programu po ukončení závodu bude ochutnávka burčáku a vín při CM.
Další informace a přihlášky do závodu najdete na: www.syrovinskybeh.cz

Šardice

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

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

9.–10.9.

(SO) 14:00–18:00, (NE) 8:00–14:00 Místní výstava drobného zvířectva – pořádá Český
svaz chovatelů ZO Šardice, je připravena bohatá tombola.
29.9.–2.10. (PÁ–PO) Šardický hody
29.9.
(PÁ) v16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla, ve 20:00 h CM Harafica
30.9.
(SO) ve 20:00 h taneční zábava s DH Tůfaranka
1.10.
(NE) ve 14:00 h průvod krojovaných obcí, ve 20:00 h hodová krojová zábava s DH Skaličané
2.10.
(PO) ve 20:00 h taneční zábava s DH Ištvánci
Všechny taneční zábavy se konají v Obecní hale U Orla. Po všechny hodové dny otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův sklep.

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

9.9.

(SO–NE)14:00–17:00 Burza krojových součástí – v malém sále KD. Sběr věcí proběhne
11.–15.9. (PO–PÁ) 8:00–15:00. Přinést můžete jupky, kordule, košile a další.
(NE) Dětské krojové hodečky – Vezměte své děti, oblečte je do kroje a přijďte s nimi
na Dětské krojové hodečky do Vracova. Sraz krojovaných dětí bude ve 14:45 h před KD.
Průvodem se půjde pro stárky a pak do „Baráků“, kde bude děti čekat spousta her, zábavy
a občerstvení. K tanci i poslechu zahraje DH Romana Horňáčka.

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

Mužský pěvecký sbor Paniháj

tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)

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

www.artmlyn.eu

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obec-hovorany.cz

Ježov

2.9.

www.obecmoravany.cz

5.9.

(NE) Drakiáda – travnaté hřiště „B“, pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany.
(ČT) ve 14:00 h Orelské odpoledne plné her – areál u rybníka, pořádá Orel jednota
Hovorany.

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

tel.: 607 005 006

24.9.

(SO) ve 20:30 h Generace – na hřišti, občerstvení zajištěno.

www.furstovavila.cz

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

2.9.

16.9.

9.9.

Hovorany

24.9.
28.9.

Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova

tel.: 724 544 188, 518 323 680

l.kuchar@furstovavila.cz

16.9.

Moravany

www.bukovansky-mlyn.cz

infokanal@obec-hovorany.cz

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

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

info@bukovansky-mlyn.cz

16.–17.9.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury,
vstup volný
masáže šíje i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
Spolehlivý návod pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Zúčastněte se pestrého programu přednášek, písniček a zkušeností zakončeného zdravým obědem. Odpoledne je možnost společné procházky v přírodě a posezení s tématy
Knihy knih a zdravým pohoštěním. Pro potřebné je zajištěn odvoz. 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: 24.9.–1.10. (NE–
NE) a 25.12.–1.1. (PO–PO). Cena 6 300 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.
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů a přírodních procedur
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí v Luhačovicích vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Některé obory jsou akreditovány Ministerstvem školství ČR,
jiné mezinárodním programem LIGHT. 1) konzultace: 21.–24.9. (ČT–NE); 2) konzultace
26.–29.10. (ČT–NE), 3) kon. 16.–19.11. (ČT–NE); 4) 24.–26.11. (PÁ–NE); 5) 14.–17.12.
(ČT–NE); 6) 18.–21.1.2018 (ČT–NE); 7) 15.–18.2. (ČT–NE); 8) 15.–18.3. (ČT–NE);
9) 12.–15.4. (ČT–NE); 10) 10.–13.5. (ČT–NE); 11) 14.–17.6. (ČT–NE). Vyučované obory: masáže,
vodoléčby, cvičitel zdravotní TV, kuchař rac. stravy, prevence nemocí, Bible, ekozemědělství atd.
Kurzy celostního zdraví
▶ Kurzy zdravé výživy a racionálního vaření; kurzy zdravotní TV, přírodních procedur a léčeb.
prostředků; kurz šťastné manželství a harmonická rodina; programy pro MŠ, ZŠ i SŠ s prevencí závislostí; kurz soběstačného života a ekozemědělství; světem Bible – stručný obrazový seminář základních témat Knihy knih; studium knih Daniel a Zjevení. Info na tel.: 732 267 771.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

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

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.

Vrbasovo muzeum Ždánice

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: květen–říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátek) 10:00–16:00
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé
modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Dále jsou
zde zastoupeny sbírky z oborů: napoleonika, numismatika, etnografie, keramika, archeologie, přírodniny, řemesla, cechy atd. Zámecká kaple - součástí expozic.
Výstavy v muzeu:
5.9.–31.10. (ÚT–ÚT) Výstava k 50. výročí úmrtí Františka Machníka – F. Machník (1886– 1967),
ministr národní obrany 1935–1938 a vlastenec
7.10.
(SO) v 15:00 h Komentovaná prohlídka výstavy – v muzeu a následně promítání fotografií, beseda a vzpomínky vnoučat Františka Machníka v kavárně KD ve Ždánicích
19.11.–15.12. (NE–PÁ) Andělské Vánoce – výstava andělů a andělíčků v různých podobách, ze soukromých sbírek
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
16.7.–17.9. (NE–NE) Jaroslav Jurčák „Život a dílo“ – Výstava k nedožitým 80. narozeninám významného slováckého sochaře, autora nejen monumentálních sochařských realizací ve
veřejném prostoru, ale také tvůrce medailí plaket a drobné komorní plastiky.
29.9.–5.11. (PÁ–NE) Barvy hlíny – obrazy z výtvarné dílny Ždánického plenéru, za účasti ZUŠ
Sekule (Slovensko), ZUŠ Břeclav, ZŠ Lovčice a ZUŠ Ždánice. Lektorka prof. Irena Ráček
(Rakousko). Vernisáž 29.9. (PÁ) v 18:00 h.

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

2.9.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – v sokolovně, hrají Vracovjáci.

(SO) 15:00–17:00 Velká cesta pohádkovým lesem – Perníková chaloupka, peklo, Sněhurka a sedm trpaslíků a spousta dalších pohádkových bytostí nebude chybět na velké
cestě pohádkovým lesem. Tak se přijďte pobavit a hlavně plnit spoustu úkolů. 		
				
vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

17. 9. (NE) 19:30, divadelní sál

MÁ VLAST - Bedřich Smetana

Kam v Kyjově
a okolí

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Petr Chromčák

460 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 10. (PO) 19.45, estrádní sál

září 2017

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

První lekce se uskuteční v pondělí 2.10. v 19.45 hodin v DK Kyjov. Proběhne 10 lekcí,
kurzovné je 1.000 Kč. Přihlašovat se můžete v pokladně DK Kyjov (PO – PÁ 9.00 – 13.00,
13.30 – 17.00) nebo emailem program@mkskyjov.cz.

3. 10. (ÚT) 19.30, divadelní sál

JAROSLAV SVĚCENÝ

Koncert mimo předplatné Kruhu přátel hudby.

___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

5. 10. (ČT) 18.00, estrádní sál
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro studenty a učně – začátečníky, zahájení 1. lekce bude 5. 10. v 18.00 hodin
v DK Kyjov, kurzovné je 950 Kč. Platit a přihlašovat se můžete v pokladně DK Kyjov (PO –
PÁ 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00) nebo emailem program@mkskyjov.cz.

www.mestokyjov.cz

PETR KOLÁŘ - TOUR 2017

Několikanásobný Stříbrný slavík Petr Kolář zavítá spolu s doprovodnou skupinou do Kyjova
290 Kč
v rámci turné „Jednou nebe zavolá“.

DH MORAVANKA

19. 10. (ČT) 19.00, divadelní sál

MANDARÍNKOVÝ POKOJ

(NE) v 17:00 h Jablko nepadá daleko od stromu – VI. Setkání ženských pěveckých
sborů – Město Kyjov Vás zve na setkání přátel lidové písně v atriu informačního centra
(Svatoborská 26). Vystoupí: rodina Růžičkova (Pavel, Babeta, Adélka, Prokop) – Kyjovsko, manželé Karáskovi (Jan a Jana) – Horňácko, rodina Pavlíkova (Jan a Janíček) – Horňácko, sestry Vajčnerovy s Petrem Švaňhalem – Ždánicko, rodina Hrbáčova (Martin
st., Martin ml. a Martin nejml.) – Horňácko, rodina Petrů (Jiří, Bohdana, Jana, Ema
a Johana) – Kyjovsko, Mužský sbor z Kyjova, Malá CM ZUŠ Kyjov s vedoucím Petrem
Petrů, ŽS Tetky z Kyjova. Moderuje Pavel Růžička. Za nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
vstup zdarma

8.9.

(PÁ) 9:00–15:00 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2017 – v areálu Městského stadionu v Kyjově – největší prezentace kyjovských sportovních organizací v jednom dnu a na
jednom místě. Vhodné pro věkové kategorie dětí a mládeže a jejich rodiče s možností
vyzkoušet si jednotlivé sporty a blíže se seznámit s činností jednotlivých kyjovských sportovních organizací. Na akci budou prezentovány: aerobic, atletika, basketbal, biketrial,
florbal, fitness, fotbal, hokejbal, karate, letečtí modeláři, mažoretky, moderní gymnastika, orientální tance, workout, sportovní rybáři, latinskoamerické tance, tenis a další.
Akce se koná za finanční podpory města Kyjova a pod záštitou starosty města Kyjova
Mgr. Františka Lukla, MPA.

150 Kč

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po velkém loňském úspěchu si kyjovské publikum vyžádalo znovu uvedení této komedie,
která je plná francouzského humoru a šarmu. Hrají: MAROŠ KRAMÁR, Zuzana Tlučková,
360 Kč
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. 11. (ST) 19.00

TCHÝNĚ NA ZABITÍ v předprodeji od 12.9., 9.00h

Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manžely a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.

14. 11. (ÚT) 19.00

DH SVATOBOŘÁCI

150 Kč

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. 11. (ÚT) 19.00, divadelní sál
v předprodeji od 20.9., 9.00 h
Travesti skupina SCREAMERS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. 11. (ST) 19.00, divadelní sál

15.–16.9.

(PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní – Jubilejní 25. ročník bzeneckého vinobraní
tradičně nabídne ochutnávky vín a burčáků, zábavné atrakce, jarmark s občerstvením
a atraktivní sobotní průvod krojovaných následovaný vystoupením souborů a muzik.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

POKLADNA MKS KYJOV: (PO–PÁ) 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378

Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, dále řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek, výlep plakátů.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA KYJOVA: (PO–PÁ) 09.00 – 17.00, (SO–NE) 09.00 –
15.00) tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE: 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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - říjen 2017 je 12.9. (ÚT).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(SO) Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – 16. ročník, pořádá KČT, odbor Vřesovice. Značené trasy 8, 12, 17 km pro pěší a 30 km cyklo vedou po turisticky značených
cestách Chřibů a okolí. Prezence 8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Cíl tamtéž do 17:00 h. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy, každý
účastník bude odměněn pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší,
nejstarší a nejvzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato hlavní akce podzimu se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Více informací:
http://kct-vresovice.webnode.cz, tel. 739 204 309 (M. Vaculík).

29. 11. (ST) 19.00, divadelní sál
v předprodeji od 12.9., 9.00 h
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO HOSTŮ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Vřesovský výšlap Za krásami podzimu

30.9.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. 12. (ST) 19.00, divadelní sál
v předprodeji od 20.9., 9.00 h
VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
„FOUKNEME DO SVÍCÍ“

Kyjovský dětský sportovní koktejl 2017

Významné akce v okolí

MICHAL HORÁČEK „NA CESTĚ“
ANEB PETR HAPKA ŽIJE !!!

Michal Horáček přichází s dalším koncertním projektem. Ten mapuje především písně,
490 Kč
které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou.

VI. Setkání ženských pěveckých sborů

3.9.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. 10. (ÚT) 19.00, divadelní sál

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

Významné akce v Kyjově

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. 10. (ČT) 19.00, divadelní sál

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

MĚSTSKÉKULTURNÍ
KULTURNÍSTŘEDISKO
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ
KYJOV
PŘIPRAVUJE
___________________________________________________________________________________________________________________________

M
A

tel.: 518 614 526

CM obcí mikroregionu. Přijďte, poseďte, povykládejte si, ochutnejte, zažijte tradice, krásu, chutě, vůně i muziku z (nejen) našeho mikroregionu.
vstupné 20 Kč

tel.: 518 618 011

R

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

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

ZD
A

Areál Bukovanský mlýn

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Bzenecké krojované vinobraní

Městské kulturní středisko

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

8.9.

8.9.
11.9.
12.9.

17.9.

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

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice – uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření, bylinky,
čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, zahradnické potřeby, bezlepkové výrobky. Poslední farmářské trhy se uskuteční v měsíci říjnu, tj. 6.10. (PÁ).
(PÁ) v 15:00 h Řemesla na Kyjovsku – před radnicí – ukázky tradičních lidových řemesel
zaměřených na tradiční jídla a vinařství. Doprovodný program do 22:00 h. vstup volný
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy Obrazy – v Galerii-Čajovně – vernisáž výstavy obrazů
mladého nadějného autora Martina Burdíka. Výstava potrvá do 6.10. (PÁ). vstup volný
(ÚT) v 19:00 h SDH: Muzikanti z jižních Čech – v divadelním sále – DH vznikla
začátkem roku 2012 v Chýnově u Tábora. Jejím zakladatelem a kapelníkem je Radek Hruška. Repertoár kapely je tvořen také hudebními díly v rytmu polky a valčíku předních jihočeských autorů (L. Kubeš, A. Doško, J. Lipold, V. Béreš a dálších).
O co nejlepší přípravu na vystoupení se na zkouškách stará umělecký vedoucí Vladimír
Elner, který působil jako dirigent Posádkové hudby Tábor. Věk muzikantů se pohybuje mezi 16. a 50. rokem, takže můžeme říci, že naše hudební uskupení je velice mladé.
Koncert v Kyjově s názvem „5 let s muzikou“ je věnovaný 5. výročí založení kapely. Na
repertoáru budou čistě jihočeské lidovky a dechovky.
vstupné 150 Kč
(NE) v 19:30 h Bedřich Smetana – Má vlast – v divadelním sále – Cyklus symfonických
básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník. Hraje Filharmonie
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Bohuslava Martinů Zlín. Na postu dirigenta se při této velké kyjovské hudební události
představí známý dirigent a osobnost s bohatou uměleckou historií – pan Petr Chromčák,
absolvent kyjovského gymnázia, který prožil dětství i mládí v Kyjově. 		
vstupné v předprodeji 460 Kč; na místě 490 Kč
22.–24.9.
(PÁ–NE) Výstava ovoce, zeleniny, vinných hroznů a květin – v malém sále – Český
zahrádkářský svaz Kyjov pořádá oblastní výstavu ovoce, zeleniny, vinných hroznů
a květin. Zve výbor ČZS Kyjov.
28.9.
(ČT) v 9:00 h IX. Svatováclavský přebor v šachu – ve foyer estrádního sálu – více info
pod hlavičkou Šachy Kyjov
Kurz tance pro studenty a učně začátečníky
▶ Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení 5.10. (ČT) a ukončení v lednu 2018,
na 1. lekci nutný společenský oděv. 				
kurzovné 950 Kč
Taneční kurz pro dospělé
▶ První lekce proběhne 2.10. (PO) 19:45–22:00. Přihlašovat se můžete v předprodeji na KD (PO–PÁ
9:00–17:00) nebo mailem: program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí v estrádním sále KD pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka. 				
kurzovné 1 000 Kč
Připravujeme:
3.10.
(ÚT) v 19:30 h Jaroslav Svěcený – divadelní sál – koncert mimo předplatné Kruhu přátel
hudby.
5.10.
(ČT) v 19:00 h Petr Kolář – Tour 2017 – divadelní sál
vstupné 290 Kč
10.10.
(ÚT) v 19:00 h DH Moravanka – divadelní sál		
vstupné 150 Kč
19.10.
(ČT) v 19:00 h Mandarínkový pokoj – divadelní sál – divadelní představení
						
vstupné 360 Kč
8.11.
(ST) v 19:00 h Tchýně na zabití – divadelní sál – divadelní představení		
			
v předprodeji od 12.9. (ÚT), 9:00 h
14.11.
(ÚT) v 19:00 h DH Svatobořáci 			
vstupné 150 Kč
21.11.
(ÚT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers – divadelní sál
				
v předprodeji od 20.9. (ST), 9:00 h
22.11.
(ST) v 19:00 h Michal Horáček „Na cestě aneb Petr Hapka žije!!!“ – divadelní sál
					
vstupné 490 Kč
29.11.
(ST) v 19:00 h Vánoční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů – divadelní sál
			
v předprodeji od 12.9.(ÚT), 9:00 h
6.12.
(ST) v 19:00 h Vánoční koncert Věry Martinové „Foukneme do svící“ – divadelní sál
			
v předprodeji od 20.9. (ST), 9:00 h

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.,3.9.
(PÁ,NE) v 17:30 h Hurvínek a kouzelné muzeum ČR*3D..........................140/RV 504 Kč
1.9.
(PÁ) ve 20:30 h Rychle a zběsile 8 USA*LK.........................................................................80 Kč
2.9.
(SO) ve 20:30 h Zpívej USA*LK..............................................................................................80 Kč
2.,17.9.
(SO,NE) v 17:30 h Hurvínek a kouzelné muzeum ČR*2D..........................120/RV 432 Kč
3.9.
(NE) v 15:30 h Emoji ve filmu USA.....................................................................120/RV 432 Kč
3.,17.,24.9. (NE,NE,NE) ve 20:00 h Po strništi bos ČR....................................................................... 120 Kč
6.9.
(ST) v 19:00 h Všechno, úplně všechno USA.................................................. 110/ČFK 90 Kč
7.,8.,10.9.
(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Velká oříšková loupež 2 USA......................................110/RV 396 Kč
7.,8.9.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Dunkerk USA....................................................................................... 110 Kč
9.,17.9.
(SO,NE) v 17:30 h Dunkerk USA........................................................................................ 110 Kč
9.,10.9.
(SO,NE) ve 20:00 h Milovníci po přechodu USA........................................................... 100 Kč
10.9.
(NE) v 15:30 h Já, padouch 3 USA.......................................................................110/RV 396 Kč
13.9.
(ST) v 15:30 h Já, padouch 3 USA..........................................................................................50 Kč
13.9.
(ST) v 19:00 h Oklamaný USA............................................................................. 100/ČFK 80 Kč
14.9.
(ČT) v 17:00 h TO USA.......................................................................................................... 110 Kč
14.9.
(ČT) ve 20:00 h Terminátor 2: Den zúčtování USA*3D.............................................. 140 Kč
15.,16.9.
(PÁ,SO) ve 20:00 h TO USA.................................................................................................. 110 Kč
15.9.
(PÁ) v 17:00 h Terminátor 2: Den zúčtování USA*3D................................................. 140 Kč
16.9.
(SO) v 17:30 h Nejsledovanější ČR..................................................................................... 110 Kč
20.9.
(ST) v 16:30 h Špunti na vodě ČR....................................................................................BS 60 Kč
20.9.
(ST) v 19:00 h Víno nás spojuje Francie............................................................. 110/ČFK 90 Kč
21.,23.,30.9. (ČT,SO,SO) v 17:30 h LEGO® Ninjago® Film USA*2D..................................110/RV 396 Kč
21.,23.9.
(ČT,SO) ve 20:00 h Kingsman: Zlatý kruh USA*2D..................................................... 130 Kč
22.,28.9.
(PÁ,ČT) ve 20:00 h Kingsman: Zlatý kruh USA*3D..................................................... 150 Kč
22.,24.9.
(PÁ,NE) v 17:30 h LEGO® Ninjago® Film USA*3D........................................130/RV 468 Kč
24.9.
(NE) v 15:30 h Velká oříšková loupež 2 USA...................................................110/RV 396 Kč
27.9.
(ST) v 19:00 h Křižáček ČR......................................................................................90/ČFK 70 Kč
28.9.
(ČT) v 17:30 h Zahradnictví: Dezertér ČR...................................................................... 120 Kč
29.9.
(PÁ) v 17:30 h Víno nás spojuje Francie............................................................................ 110 Kč
29.,30.9.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Zahradnictví: Dezertér ČR.............................................................. 120 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové
filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří
upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se
konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

13.9.
14.9.
19.9.

Vlastivědné muzeum Kyjov

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

4.9.
11.9.

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

(PO) v 9:00 h Historie továrních značek ETA, KOH–I–NOOR, ZORA… – v jídelně
CSS Kyjov – setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov, půjčování knih.
(PO) v 13:30 h Vyhlášení 2. ročníku soutěže Jižní Morava čte – v oddělení pro děti
a mládež – projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba červenec–srpen: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
2.7.–13.9.
(NE–ST) Výstava Nositelé tradic – v nové budově muzea představení práce významných
řemeslníků z Jihomoravského kraje.
22.9.–24.10. (PÁ–ÚT) XIV. členská výstava umělecké knižní vazby Společenstva českých knihařů
– v nové budově muzea. Vernisáž: 22.9. (PÁ) v 17:00 h.
Připravujeme:
září–prosinec Cyklus kurzů: Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska
▶ Škrobení a žehlení spodnic,
▶ Vázání šátků a drúžení,
▶ Škrobení a žehlení rukávců,
▶ Ukázky vrapení a skládání sukní,
▶ Předkreslená výšivka (přenášení vzoru a technika výšivky plné a dírkové),
▶ Spojování látky tzv. stinkem
Na kurzy bude nutné se objednat, sledujte průběžně pro bližší informace www.masaryk.info.
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Zálešáková, e-mail: m.zalesakova@masaryk.info, tel.: 602 677 848

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.
5.–20.9.
(ÚT–ST) Výstava Barvy hlíny – Vernisáž výstavy se uskuteční 5.9. (ÚT) v 17:00 h v Radniční galerii v Kyjově. Výstava představuje práce, které vznikly v rámci Ždánického plenéru, kterého se účastnili žáci a studenti ZUŠ Sekule (Slovensko), ZUŠ Břeclav, ZŠ Lovčice
a ZUŠ Ždánice pod vedením prof. Ireny Ráček, známé rakouské umělkyně. Profesorka
Irena Ráček propaguje a učí uměleckou tvorbu přírodními materiály, jako jsou pigmenty
vyrobené z nasbírané různobarevné hlíny, třešňová klovatina, vejce, tvaroh apod. Vystavené obrazy vznikly na třídenním plenéru ve Ždánicích 26.–28.5. tohoto roku.
22.9.–6.10. (PÁ–PÁ) Výstava „Vladislav Vaculka v Kyjově“ – vernisáž výstavy se uskuteční 22.9. (PÁ)
v 17:00 h. Vladislav Vaculka 3.1.1914 (Jarošov) – 27.9.1977 (Uherské Hradiště) - český
malíř, grafik, sochař, zabýval se také šperkem, tapiserií, keramikou atd. - manželkou byla
malířka a sochařka Ida Vaculková, školení: Akademie výtvarných umění, Praha (profesor Vilém Nowak, Max Švabinský), dílo: inspirace lidovými tradicemi Slovácka. Jako
dvacetiletý odešel z rodné jižní Moravy do Prahy, kde v letech 1934–1938 studoval na
Ukrajinské akademii výtvarných umění u profesorů Jana Kulce a Roberta Lisovského.
V roce 1935 v Jarošově poprvé vystavoval. Po druhé světové válce pokračoval ve studiu na
Akademii výtvarných umění u profesorů Willi Nowaka a Maxe Švabinského. Po studiích
v Praze se vrátil do rodného kraje, kde začal intenzivně umělecky působit. Maloval, vystavoval, byl členem Syndikátu výtvarných umělců a později také Svazu československých
výtvarných umělců. Častými motivy jeho děl byly lidové tradice Slovácka. Po nástupu
komunistického režimu bylo Vaculkovi na začátku padesátých let zakázáno vystavovat
a byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Z toho důvodu se začal věnovat keramice.
V šedesátých letech se postupně navrací k malbě a grafice, věnuje se také sochařství (tvorbě bronzových plastik). Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1974 vyučoval
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1970 začal umělecky
spolupracovat s akademickým sochařem Otmarem Olivou, který patřil k jeho žákům. Dne
27. září 1977 zemřel na následky infarktu poté, co u něj doma byla provedena domovní
prohlídka jako důsledek udání, že ilustroval samizdatovou sbírku básní Jana Skácela. Tato
sbírka básní bude také vystavena. Výstava je rovněž vzpomínkou na RNDr. PhMr. Otakara
Krojzla (1921–1995), významného kyjovského rodáka a přítele Vladislava Vaculky. Vystavená díla pochází z jeho původní sbírky a takto nebyla doposud vystavena.

Galerie Doma

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

8.–29.9.

(PÁ–PÁ) Výstava fotografií Libora Stavjaníka – vernisáž výstavy: 8.9. (PÁ) v 17:30 h,
zahraje skupina Návrat.

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
Rihanek.Milan@seznam.cz

10.9.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

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

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.
18.–24.9.
(PO–NE) Ochutnávka burčáku

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

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

22.–24.9.
(PÁ–NE) Houby a brambory jaké jste ještě nejedli
27.9.–1.10. (ST–NE) Dny českého piva se Svatováclavským ležákem
Připravujeme na říjen:
13.–15.10.
(PÁ–NE) Zvěřinové hody
28.10.
(SO) Pivní radosti III.

29.9.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Řízená degustace Vinařství Čmelík – ve spolupráci s mladým Vinařstvím Čmelík Vás zveme na řízenou ochutnávku jejich vín, při které si budete moct
vyslechnout jejich příběh, myšlenky, záměry a co je k tomu všemu vede. Večerem Vás
provede hlavní představitel – Daniel Čmelík.		
vstupné 100 Kč
(NE) ve 20:00 h Zvíře (za účasti Torey Hayden!) – Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti – přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z nich
je další příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který se na začátku příběhu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod stolem
a chráněn židlemi odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza
není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Torey L. Hayden, autorka řady
velmi úspěšných románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování, krok za krokem
rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Dlouhodobá
terapie a až neuvěřitelná míra empatie a pedagogické intuice vede k pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvladatelného Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře. LiStOVáNí
se tak vrhá do dalších nových žánrových vod a ani v tomto případě nebude chybět příslušný humor, Torey totiž současně rozmlouvá i s neposednou holčičkou jménem Charity. Po
vstupné 250 Kč
představení bude následovat diskuze, prodej knih a autogramiáda.
(PÁ) ve 20:00 h Slam Poetry exhibice – akční soutěž v přednesu vlastní básnické tvorby,
stojící na pomezí poezie, divadla a improvizace. Text musí být natolik sugestivní, jímavý
či zábavný, aby dosáhl co největšího ohlasu v publiku, které je jediným porotcem. Špička
české scény se představí v Kyjově vůbec poprvé!
vstupné 80 Kč

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

1.9.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) v 19:30 h Rozloučení s prázdninami – hraje Začalovec.

vstupné 50 Kč

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

Připravujeme na říjen:
11.10.
(ST) Veletrh středních škol a Den neziskových organizací – prakticky zaměřený veletrh, součástí akce bude představení Divadla fyziky ÚDiF.

Šachy Kyjov, z. s.
Brandlova 92, 697 01 Kyjov

sachykyjov@seznam.cz

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

(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru – zahajujeme opět pravidelné swingové tančírny. Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.sachykyjov.sweb.cz

(ČT) v 9:00 h IX. Svatováclavský přebor historického okresu Kyjov v šachu – Otevřený
přebor okresu Kyjov v rapid šachu se uskuteční ve foyer estrádního sálu KD v Kyjově.
Prezence od 8:30 h. Přihlášky do 25.9. (PO) emailem na sachykyjov@seznam.cz. Bude
se hrát 7 partií tempem 2x20 minut s přestávkou na oběd. Turnaj je vhodný pro šachisty
každého věku i šachových dovedností.

Odbor KČT Mapa Brno

Život a zdraví, z. s.

v 9:10 h, bus
v 7:38 h, vlak
v 8:37 h, vlak
v 8:37 h, vlak
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
Léto 2017
▶ Přijímáme přihlášky k výuce cizích jazyků na šk. rok 2017/2018. Otevřeny budou kurzy na doučování, rozšířenou výuku i příprava na jazykové zkoušky od dětských úrovní po zkoušku FCE. Dále
otvíráme kurzy pro dospělé – různých úrovní. Kontakt: Mgr. Eva Bartoníková, tel. 731 598 957,
mail: bartonikovaeva@gmail.com.

Jazyková škola Kyjov

1.–15.9.

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

(PÁ–PÁ) Zápis do podzimního semestru jazykových kurzů – hlásit se můžete do
kurzů anglického, německého, ruského, italského, francouzského a španělského jazyka.
Otevíráme skupinové i individuální kurzy pro malé i velké. Více informací na našem
webu jazykovka-kyjov.cz, tel.: 603 281 237 nebo osobně v našich učebnách na MKS
v Kyjově ve 2. patře.

Jazyková škola Smart English
Kollárova 277, 697 01 Kyjov
groups@smartenglish.cz

tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

Zápis do kurzů angličtiny na rok 2017/2018
▶ Potřebujete se domluvit anglicky? Chcete podpořit jazykovou vybavenost svých dětí? Přijďte k nám!
Jazyková škola Smart English se specializuje na výuku angličtiny pro dospělé i děti. Nabízíme výuku
pro všechny úrovně. Máme vynikající lektory, na jejichž hodinách se nebudete nudit! Kontaktovat nás
můžete přes web: www.smartenglish.cz, mailem na adrese: groups@smartenglish.cz, nebo telefonicky
na čísle: 777 292 796 nebo osobně na Kollárove 277 (naproti Maríny) – naše úřední hodiny naleznete
na našem webu nebo Facebooku. Zápis začíná 1.9. (PÁ).

Cestovní agentura Régio

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

Svatoborská 495, 697 01 Kyjov
p.kuril@post.cz

16.9.

tel. 737 233 324 (P. Kůřil – vedoucí oddílu)
www.biketrialkyjov.cz

(SO) v 10:00 h Mistrovství ČR v biketrialu – v Trial parku v Polámaných – předpokládaný konec v 16:00 h, občerstvení v místě, koná se za každého počasí.
vstup zdarma

Letecko-modelářský klub Kyjov, AVZO TSČ, p.s. Kyjov
Svatoborská 496, 697 01 Kyjov
robert.ondrisek@seznam.cz

tel.: 725 029 307 (Robert Ondříšek)
www.lmkkyjov.cz

(SO) 10:00–16:00 h Polétání v Kyjově – na letišti v Kyjově – ukázky modelů letadel různých kategorií. Velké akrobatické modely, makety letadel, vrtulníky, vzdušné combatové
souboje modelů z 1. a 2. světové války, souboje upoutaných modelů.
vstupné 50 Kč

Karate Klub Kyjov, z.s.
Nerudova 1008, 697 01 Kyjov
karate-kyjov@seznam.cz

www.karate-kyjov.cz

tel.: 777 680 804 (Petr Fiala, předseda klubu)
www.facebook.com/karatekyjov

(ČT) v 16:00 h Nábor do Karate Klubu Kyjov – v tělocvičně ZŠ Dr. Joklíka, U Vodojemu 1261, Kyjov. Pro všechny zájemce a rodiče dětí proběhne informační schůzka
týkající se tréninků a podmínek trénování v Karate Klubu Kyjov, z.s. Více informací
najdete na www.karate-kyjov.cz a facebooku. Případně se můžete informovat přímo
u předsedy spolku p. Petra Fialy na telefonu 777 680 804.

Jóga v denním životě v Kyjově

tel.: 602 306 613

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

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

www.ak-kyjov.cz

Klub Biketrialu, AVZO ČR TSČ Kyjov

14.9.

tel.: 774 901 078

lkky@atlas.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.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Dubňany – Hodonín – 12,4 km			
(ÚT) Valtice – Hlohovec – Valtice – 12,5 km		
(ÚT) Nová Lhota – Filipovské údolí – Javorník – 8,3 km
(ÚT) Zlín Kudlov – Želechovice nad Dřevnicí – 6,1 km

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

Aeroklub Kyjov

16.9.

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

5.9.
12.9.
19.9.
26.9.

▶ Poznávací zájezdy – podzim 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 všech koutů světa.
▶ Exotická dovolená – Egypt, Tunisko, Kapverdské ostrovy, SAE, Dominikánská republika, Kanárské
ostrovy, Thajsko, Kuba a další – nejlepší čas vydat se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto
zemí s širokou nabídkou fakultativních výletů.
tel.: 518 612 060, 724 109 329

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

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

Pražírna Kyjov

24.9.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

28.9.

Kyjovský pivovar

15.9.

24.9.

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte 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 letní sezóně:
1.5.–30.9.
(PO–SO) Po celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským pivovarem nabízíme chlazené čepované pivo. Přijďte ochutnat Kyjovský ležák 12% nebo Kyjovský polotmavý Jantar
12,5%. Druh čepovaného piva měníme dle momentální nabídky Kyjovského pivovaru.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

13.9.

se, jak vlastně swing na parketu vypadá. Můžete se také něco přiučit při krátké výuce
a klidně protančit celý večer. 			
vstup zdarma
(ST) 19:00–21:00 Open class – v Kyjovském pivovaru – opakovací lekce swingu pro
všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat, nebo si prostě zatančit. Bez registrace. Začínáme
13.9. (ST), pak pravidelně každou středu.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro začátečníky i 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.

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

Vinotéka Régio/Lidová jizba

22.9.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 776 859 903, 725 313 089
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.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

Železniční expozice Stavědlo

Městská knihovna

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

(ST) v 17:00 h Technikami světelných imaginací k meditaci – ve studovně-čítárně –
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. 		
vstupné dobrovolné
(ČT) v 8:30 h Senioři za poznáním Bohuslavic – Další setkání klientů CSS Kyjov
s místními obyvateli spojené s komentovanou vycházkou po zajímavostech v obci. Zvána
je i široká veřejnost. Sraz u prodejny COOP v Bohuslavicích v 8:30 h. Předpokládaný
závěr akce v 11:00 h. Pořádá pobočka knihovny v Bohuslavicích.
(ÚT) v 18:00 h Partnerské vztahy v 19. století – přednáškový sál – Čím se lišil partnerský
život v minulosti oproti současnosti? Měli se naši předci méně rádi a více se tolerovali?
Na tyto a další otázky odpoví program, který na příkladu známých osobností – Vítězslava
Hálka, K. H. Máchy, Karoliny Světlé, Boženy Němcové a Sofie Podlipské přiblíží zákonitosti tehdejšího vztahového a rodinného života. Přednáší Martina Bittnerová. 		
					vstupné dobrovolné

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
▶ Zimní dovolená – zima 2017/18 je již v prodeji. Kupte si svou zimní dovolenou se slevou FIRST
MINUTE. Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK.
Rezervaci můžete provést on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší prodejny, rádi
Vám s výběrem pomůžeme osobně. Vyberte si u nás zimní dovolenou za ceny jako u pořadatelské
CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10.000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do wellness
zdarma.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
(PO)
18:00–19:30 – pokročilí i začátečníci
(ÚT)
10:00–11:30 – senioři (dočasně obsazeno)
(ÚT)
18:00–19:30 – mírně pokročilí
(ST)
18:00–19:30 – začátečníci i mírně pokročilí

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 8:00–15:00. 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.
▶ 17.8. (ČT) a 31.8. (ČT) 9:00–11:00 Svépomocná skupina pro pečující. Pravidelná (jednou za
14 dní) setkání, na kterých mohou pečující získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku
s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých
zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Setkání trvají obvykle dvě
hodiny. Aktuální termíny a program najdete na www.fenix-centrum.cz nebo naší FB stránce. Bližší
informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz.
▶ Sociální rehabilitace. Nabízíme pomoc a podporu při péči o vlastní osobu, budování vztahů, péči
o domácnost, zacházení s penězi, kontaktu s úřady, kontaktu se společností, rozvoji samostatnosti,
doprovázení k zaměstnání, podávání informací, výběru vhodných služeb. Registrovaná sociální služba
je určena lidem s duševními obtížemi, převážně z okruhu psychóz, kteří dovršili 18 let. Bližší informace: Mgr. 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

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

▶ každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – zahájení 13.9. (ST)
Akce v září:
5.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – v jídelně penzionu
18.9.
(PO) ve 14:00 h Trénování paměti hrou – v jídelně penzionu
21.9.
(ČT) Zájezd Valtice – prohlídka zámku a sklepů s degustací vín, odpoledne prohlídka
areálu Lednického zámku, odjezd v 7:30 h za KD, přihlášky v kanceláři.
					
400 Kč člen/500 Kč nečlen
Připravujeme:
▶ Kurz na PC pro začátečníky a kurz práce s fotografií na PC – přihlášky v kanceláři
▶ Rekondiční pobyty 2018 – Slatinice 14.–20.1. (NE–SO), Termální lázně Harkány 19.–26.5.
(SO–SO), konec června/začátek července Sezimovo Ústí, hotel MAS. Závazné přihlášky zájemců do
30.9.2017 (SO) v kanceláři organizace.

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

▶ Každé (PO) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každé (PO) 17:45–19:15 Kroužek kreslení
▶ Každé (ÚT) 9:30–11:00 Kroužek kreslení
▶ Každé (ÚT) 16:00–18:00 Adiktologická poradna
▶ Každou (ST) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každou (ST) 16:30–18:00 Trénink paměti
▶ Každý (ČT) 13:00–17:00 SOS psychologická poradna
▶ Každý (PÁ) 8:00–12:00 SOS psychologická poradna
▶ Kurzy pro domácí pečující se zaměřením na těžce zdravotně postižené (Liga vozíčkářů, projekt
Umím a pečuji).
▶ 8.9. a 22.9. (PÁ a PÁ) v 16:30 h Buďte On-line – kurz základní obsluhy počítače
Akce: začátek vždy v 10:00 h – vstup zdarma
11.9.
(PO) První pomoc
20.9.
(ST) Strategie přesunů
27.9.
(ST) Zvládání psychické zátěže
4.10.
(ST) Sám sobě fundraiserem
11.10.
(ST) Měj se ráda, šetři záda
18.10.
(ST) Specifika péče o OZP
25.10.
(ST) Finance a rozpočet
1.11.
(ST) Sociální zabezpečení OZP
8.11.
(ST) Právní minimum
15.11.
(ST) Etika

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.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

Klub Bárka

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov

tel.: 777 128 849, 518 323 794

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy (PO,ST)
Pravidelné akce:
▶ každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – zahájení 6.9. (ST)

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00.
▶ Posláním Klubu Bárka 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. Klub Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc
mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných
a sociálních vztazích. Najdete nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na
tel.: 777 128 849 nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma zodpovědnost
Akce v září:
7.9.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – pálení do dřeva
14.9.
(ČT) v 11:00 h Tvořivé dílny – nálepky na sklo

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

