▶ Každé ÚT a ČT 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími dětmi. Veškeré
informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
3.10.
(ÚT) Podzimní dekorace
3.10.
(ÚT) 16:00–18:00 Keramika
5.10.
(ČT) Houbaři
10.10.
(ÚT) Cvičení s gymbaly
11.10.
(ST) 16:00–18:00 Hříbkobraní
12.10.
(ČT) Červená barva
17.10.
(ÚT) Husy a kachny
18.10.
(ST) 16:00–18:00 Keramika
19.10.
(ČT) Obrázky z listí
24.10.
(ÚT) Chodidla
24.10.
(ÚT) 16:00–18:00 Skřítkové tvoření
26.10.
(ČT) Minilampiony
31.10.
(ÚT) Strašidýlka
31.10.
(ÚT) v 17:00 h Putování za skřítky – nutné přihlášení předem

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

8.10.

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – 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 malý poplatek
(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 či kyjovskou přípravkou. Více
informací na telefonu.
▶ 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.
14.10.
(SO) ve 14:00 h Drakiáda – v prostorách boršovských polí se uskuteční již čtvrtý ročník. Na závěr si děti budou moci opéct špekáček či bramboru (vlastní) a povozit se na
poníkovi.

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

tel.: 602 969 267, 723 734 938
www.artmlyn.eu

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

Bukovany

21.10.

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

Areál Bukovanský mlýn
tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

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

5.10.
28.10.

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

(ČT) v 18:00 h Beseda spisovatelky Věry Fojtové „Vinařská krimi“ – pořádá Knihovna Hovorany v zasedací místnosti OÚ.
(SO) v 18:00 h Setkání stárků – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany v sále sokolovny

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

6.–7.10.
6.10.
7.10.

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

(PÁ–SO) Tradiční slovácké hody s věncem a káčerem – pořádá obec Ježov s ježovskú
chasú
(PÁ) v 17:00 h stavění májky
(SO) v 10:00 h mše svatá, ve 14:00 h povolení hodů a krojovaný průvod s věncem a káčerem, ve 20:00 h hodová zábava s DH Skoroňáci. Srdečně zvou pořadatelé. vstupné 100 Kč

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 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127

14.10.

30.9.–1.10.
30.9.
1.10.

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

www.obec-kostelec.cz

(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.

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

14.–15.10.
14.10.
15.10.

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO–NE) Krojované hody – pořádají Habřéci, z.s.
(SO) v 10:00 h zvaní na hody, v 19:00 h zábava na KD
(NE) v 9:15 h hodová mše svatá (s krojovanými), ve 14:00 h krojovaný průvod obcí pro
stárky, po průvodu zakončení hodů na KD – hraje DH Galánka a Vacenovská CM.

Chataři z Kameňáku
21.10.

(SO) ve 14:00 h 12. Vendelínské hody na Kameňáku – recesistické hody v chatařské oblasti Kameňák s programem hýselského divadelního spolku HOCHY. Začátek
u Vendelína (autobusová zastávka) na Kameňáku ve 14:00 h. Vystoupí Mužské sbory
z Kyjova a Paniháj z Moravan, zahraje muzika Jury Petrů. Večer zábava v hospodě. Srdečně Zvou Chataři z Kameňáku.

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

7. 10.

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

▶ Zážitkový areál Bukovanský mlýn*** Vás zve na návštěvu! Dobré jídlo, pivo, víno a skvělá zábava
pro celou rodinu po celý den!

(SO) Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice
16:00 h Koncert Posádkové hudby Olomouc – v areálu památníku
16:30 h Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora – Posádková hudba Olomouc– promenádní koncert

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.syrovin.cz

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

29.9.–2.10.
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(PÁ–PO) Šardický hody
(PÁ) v16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla, ve 20:00 h CM Harafica
(SO) ve 20:00 h taneční zábava s DH Túfaranka
(NE) ve 14:00 h průvod krojovaných obcí, ve 20:00 h hodová krojová zábava
s DH Skaličané
(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.

Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

28.–29.10.

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

(SO–NE) Krojované hody – ve 14:00 h průvod od křižovatky, ve 20:00 h taneční zábava
na sokolovně.

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

Lovčice

podatelna@syrovin.cz

(SO) Krojované hody s právem – pořádá Sbor dobrovolných hasičů Syrovín, ve 13:30 h
sraz krojovaných u obecního domu, ve 14:00 h zahájení průvodu obcí, ve 20:00 h hodová
taneční zábava – hraje DH Šohajé. Občerstvení zajištěno.

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

tel.: 608 667 478
www.svatoborskysklipek.cz

Syrovín

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

(PÁ) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – v sále sokolovny – k tanci a poslechu zahraje Musica Folklorica, pořádá obec Bukovany. 		
vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:00 h Hodová zábava – v sále sokolovny – k tanci a poslechu zahraje Vinařinka, pořádá obec Bukovany.			
vstupné 100 Kč

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

vstupné dobrovolné

tel.: 777 841 344 (Jiří Petrů)

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

20.10.

(NE) v 16:00 h Čert a Káča – v divadélku v areálu zámku

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

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

Hovorany

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

kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

22.10.
25.10.

14.–15.10.
14.10.
15.10.
28.10.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO–NE) Vracovské hody s věncem a káčerem
(SO) ve 13:30 h odchod průvodu od KD k radnici pro povolení a pak pro stárky, ve 20:00 h
zábava s DH Vracovjáci a CM v hale sokolovny, na náměstí tradiční jarmark a další
stánky
(NE) ve 13:00 h hodová mše svatá, ve 14:30 h odchod krojovaných pro stárky do Luční
ulice, hned po průvodu začíná hodová zábava s DH, na náměstí opět tradiční jarmark
a další stánky. Více info na www.mestovracov.cz, www.kultura.mestovracov.cz.
(SO) Beseda s Karolínou Presovou – v malém sále KD – nenechte si ujít zajímavé
vyprávění Karolíny Presové na téma Cesta do Indonésie: Od pralesních kmenů k bájným Torajům a magickému Bali. Bližší info na www.mestovracov.cz, www.kultura.
mestovracov.cz.

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

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
▶ 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
10.10.
(ÚT) Zázračné účinky opomíjených potravin
7.11.
(ÚT) Alternativní medicína – rizika mystických metod
5.12.
(ÚT) Pevná rodinná pouta - nejen o Vánocích
Program pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h výšlap do přírody – součástí je pestrý přednáškový program, společný vegetariánský oběd a zpívání. Více informací na tel. 732 267 771 či info@ippoz.cz.

Rekondiční pobyt New start – dovolená pro celou rodinu
▶ Rekondiční a výukové pobyty New start 2017 jsou pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj cholesterol,
tlak, krevní cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Součástí pobytů jsou zdravotní testy a lékařské poradenství na začátku i na konci pobytu, masáže, vodoléčby, inhalace, parafin, rašelinové
zábaly, světloléčba, sauny, rehabilitační i rekondiční cvičení, Nordic walking, túry, školy vaření s ochutnávkami a bohatý přednáškový program. 3x denně se podává čistě rostlinná strava upravená podle
tradičních českých receptur. Pro děti jsou výrazné slevy. Ubytování je s vlastním soc. zařízením. Pobyty
se konají v Luhačovicích (Pozlovice), v Chorvatsku, Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou: 24.9.–1.10.2017 (NE–NE), 25.12.2017–1.1.2018 (PO–PO) a 15.–24.4.2018 (NE–ÚT)
Cena 6 300 Kč.Více informací na www.zdraviarodina.cz; tel.: 732 267 771; info@ippoz.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. Některé obory jsou akreditovány Ministerstvem školství ČR, jiné jsou volně dostupné
všem zájemcům: Rekondiční, sportovní a terapeutická masáž, Přírodní procedury – vodoléčby, byliny,
zábaly, detoxikace, přehled a kořeny alternativní medicíny; Zdravotní tělesná výchova a SM systém;
Výživa a příprava zdravých pokrmů; Zdravotní měření a poradenství živ. stylu, Lektorství; kurz soběstačného života (ekozemědělství a ekostavitelství); Světem Bible – základní témata Knihy knih. Kurz
Šťastné manželství a harmonická rodina; Školy pro zdraví a prevenci závislostí. Dny zdraví pro MŠ, ZŠ
i SŠ s interaktivní Výstavou zdraví. Termín: 1. prodloužený víkend v měsíci od 21.9.– 17.6.;
Cena: 4 300 Kč. Více informací na tel.: 732 267 771.
Kurz poradce zdravého životního stylu s MUDr. J. Hawlitschekem
▶ MPH, BA 12.–26.8.2018 Luhačovice-Pozlovice – náplň: Prevence nemocí, zdr. měření a poradenství, příprava veřejných zdravotních kurzů - zdr. výživa a vaření, detoxikace, zábaly, masáže,
zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, Bible, základy informatiky, veřejný projev, organizace programů na
školách, výstav a Klubů zdraví. Cena: 1 080 Kč. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771,
www.zdraviarodina.cz

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

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

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

Ždánice

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO NA SEZÓNU 2017/2018

a okolí

KRUH PŘÁTEL HUDBY

•

JAROSLAV SVĚCENÝ – VE ZNAMENÍ TANGA
– mimo předplatné
• úterý 7. 11. 2017
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
S TRUMPETISTOU LADISLAVEM KOZDERKOU
• úterý 5. 12. 2017
ADVENTNÍ KONCERT
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA
S HOSTEM VÁCLAVEM HUDEČKEM
– mimo předplatné
• úterý 9. 1. 2018
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA
A CARMINA VOCUM
• úterý 6. 2. 2018
CELLO ENSEMBLE SOLITUTTICELLI
• úterý 13. 3. 2018
RECITÁL JIŘÍHO POSPÍCHALA A PETRA GABLASE
• úterý 10. 4. 2018
VEČER S FLÉTNOU A KYTAROU - KOMORNÍ DUO
• středa 2. 5. 2018
JAROSLAV ŠONSKÝ
JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR
Cena předplatného za šest koncertů (mimo koncertů Jaroslava Svěceného a Václava
Hudečka s KOMK) na celou koncertní sezónu je 700 Kč; děti, studenti a senioři
500 Kč. Vstupné jednotlivých koncertů (mimo koncertů Jaroslava Svěceného
a Václava Hudečka s KOMK) je: 150 Kč / 110 Kč sleva studenti, senioři; rodinné
vstupné 360 Kč / koncert. Vstupné na koncerty Jaroslava Svěceného a Václava
Hudečka s KOMK je: 300 Kč na místě / 280 Kč v předprodeji; na tyto koncerty mají
předplatitelé svá místa rezervována, ale nemají hrazeno vstupné z předplatného.
Pozor, také v této sezóně: vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé koncerty je 50 Kč.
úterý 3. 10. 2017

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

13.–15.10.
13.10.

(PÁ–NE) Ždánické hody
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před KD Ždánice s CM, povolení hodů starostou města
a předání hodového práva stárkovi, ve 20:00 h předhodová zábava v KD – hraje Orion
				
vstupné 100 Kč
14.10.
(SO) ve 20:00 h hodová zábava v KD – hraje DH Dambořanka a CM Hradisko
						
vstupné 100 Kč
15.10.
(NE) ukončení hodů před KD – ve 13:30 h krátké vystoupení folklorního dětského souboru Ždáničánek, ve 14:00 h krojovaný průvod městem a ukončení hodů před MěÚ
a předání hodového práva starostovi města
28.10.
(SO) 10:00–16:00 Podzimní burza starožitností a retro věcí v sále KD

Vrbasovo muzeum Ždánice
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: (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. Napoleonika,
numismatika, keramika, etnografie, archeologie, přírodniny. Součástí expozic je zámecká kaple.
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 – Mgr. Lukáš Kopecký. 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):
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.
29.9.–5.11. (PÁ–NE) Výstava prací z letního sympozia Ždánického plenéru – zaměřeného na
land-artovou tvorbu.

•

8. 11. (ST) 16.30 a 19.30

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

vstupné 320 Kč

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁNO DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ !

říjen 2017

www.mestokyjov.cz

•

•

14. 11. (ÚT) 19.00 Dechová hudba SVATOBOŘÁCI
150 Kč
21. 11. (ÚT) 19.00 Travesti skupina SCREAMERS v předprodeji od 20.9., 280 Kč
22. 11. (ST) 19.00 MICHAL HORÁČEK „NA CESTĚ“ ANEB PETR HAPKA ŽIJE !!!
490 Kč

•

23. 11. (ČT) 19.00 MISTŘÍŇANKA - koncert k 70. narozeninám A. Pavluše
předprodej 200 Kč; na místě 250 Kč

•

29. 11. (ST) 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO
HOSTŮ
v předprodeji od 12.9., 330 Kč

•

6. 12. (ST) 19.00, divadelní sál VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
v předprodeji od 20.9., 310 Kč

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 17.00, SO 09.00 – 11.30
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
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Významné akce v Kyjově

27.10.

Slavnostní akt kladení věnců – vzpomínková akce

Kyjov

Bohuslavice
Boršov

(PÁ) Vzpomínkové shromáždění k 99. výročí vzniku Československé republiky –
srdečně zve město Kyjov. Změna času vyhrazena. Bližší informace budou uvedeny na
plakátech.
v 17:45 h Koncert DH Svatobořáci před radnicí
v 18:15 h Lampiónový průvod od radnice k památníku světových válek před budovu
Klvaňova gymnázia
v 18:30 h Slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu s vystoupením pěveckého sboru Carmina Vocum pod vedením Maria Kudely u památníku
světových válek před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově
v 18:50 h Ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
v 17:45 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. sv. války
v 18:00 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války

Zajímavé akce v okolí
14.–15.10.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - listopad 2017 je 12.10 (ČT)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

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

20:00 h Večerní program – Schindlerův seznam, přednes hudební skladby (housle –
Jaromír Kučera, klavír – Kateřina Martykánová). Básně přednesou herci Josef Somr a
Vladimír Doskočil. Koncert Requiem od W. A. Mozarta – v podání Smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum.
(NE) v 15:00 h Beseda se seniory – KD
(ST) v 18:00 h Přednáška o historii Svatobořic a Mistřína „Záhady kolem svatobořického zámku“ – naše pozvání přijal PhDr. Zdeněk Pokluda, pedagog, a historik,
který se mimo jiné zabývá studiem šlechtických rodů. Součástí přednášky bude také
nejedno překvapení. Kdo se chce dozvědět více informací o historii naší obce, je srdečně zván.

R

Klub maminek Kyjov

▶ 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 (SO,NE a svátky) 14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00
▶ Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
Akce v říjnu:
19.–22.10.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – přijďte i letos ochutnat zvěřinové speciality připravené
naším šéfkuchařem! V sobotu se můžete těšit na večer s harmonikářem. Doporučujeme rezervaci!
Připravujeme na listopad:
11.11.
(SO) Svěcení Svatomartinského vína
9.–12.11.
(ČT–NE) Husí hody

ZD
A

▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma přátelství
Akce:
3.10.
(ÚT) v 15:00 h Tvořivé dílny – palačinkový den
19.10.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – leptání skla

Návštěvní dny v Ráji sukulentů

(SO–NE) 13:00–16:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – Najdete nás v Lovčicích 159,
odbočte za kostel a pak stále rovně asi 500 m, cesta končí našimi bílými vraty vedle skleníku plného sukulentů, které se už nyní na Vás těší. Vstup jest volný, zakoupiti můžete
sukulentní rostliny i keramiku pro ně dělanou, ve které vypadají mnohem lépe, než
v umělohmotných květináčích. Kromě sukulentů se na Vás těší i Jaroslav Honc.

Udělejte něco pro své zdraví

Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic

7.10.–9.12.

každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2017 bezplatnou autobusovou
linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu
si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka MHD),
v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD
před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

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

3.10.

5.10.
6.10.
10.10.
14.10.

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

(ÚT) v 19:30 h Jaroslav Svěcený – Ve znamení tanga – divadelní sál – Emotivní hudba
argentinského hudebního mága Astora Piazzolly (1921–1992) se stala leitmotivem nového alba houslového virtuosa J. Svěceného, který ke spolupráci oslovil jednoho z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů Ladislava Horáka, profesora a zástupce
ředitele Pražské konzervatoře.
předprodej 280 Kč/na místě 300 Kč/děti 50 Kč
(ČT) v 19:00 h Petr Kolář – Jednou nebe zavolá – malý sál – Vynikající zpěvák, držitel
pěti stříbrných Českých slavíků, interpret řady velkých hitů a úspěšná muzikálová hvězda Petr Kolář se představí v klubové sestavě - akustická kytara, klávesy, zpěv. Koncert je
vyprodán, předprodej probíhá od 3.8. (ČT).
vstupné 290 Kč
(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. Jedná se o poslední farmářské trhy v tomto roce.
(ÚT) v 19:00 h SDH: Moravanka – divadelní sál – Moravanka je virtuosní dechová
kapela, která působí na hudební scéně více jak 40 let a patří mezi nejvyhledávanější ve
svém žánru.				
vstupné 150 Kč
(SO) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – estrádní sál – Eště byly štyry týdně do hodů – s CM
Pavla Růžičky. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově.
				
vstupné 100 Kč

16.10.

(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy Barevná lyrika – foyer divadelního sálu – Vernisáž
výstavy Lenky Dohnalové. Autorka se k nám vrací po dvou letech. Primární záměr této
série se týká barev v neobvyklých kombinacích, opakovaným nanášením barevných
vrstev za účelem kompaktního celku. Výstava potrvá do 20.11. (PO).
17.10.
(ÚT) v 8:30 h a v 10:00 h Chovej se jako člověk – divadelní sál – Představení pro děti
MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Pravidla slušného chování zpracovaná v krásných dětských
písničkách Pavla Nováka. 		
vstupné 50 Kč
19.10.
(ČT) v 19:00 h Mandarinkový pokoj – divadelní sál – Účinkují: Maroš Kramár, Zuzana
Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Autor: Robert Thomas. Režie: Lubomír
Vajdička. Představení je vyprodáno, předprodej probíhá od 27.7. (ČT). vstupné 360 Kč
Nabídka předplatného na sezónu 2017/2018 – Kruh přátel hudby
3.10.
(ÚT) Jaroslav Svěcený: Ve znamení tanga – mimo předplatné
7.11.
(ÚT) Slovácký komorní orchestr s trumpetistou Ladislavem Kozderkou
5.12.
(ÚT) Adventní koncert – Komorní orchestr města Kyjova s hostem Václavem
Hudečkem – mimo předplatné
9.1.
(ÚT) Novoroční koncert – Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum
6.2.
(ÚT) Solitticelli – violoncellové kvarteto
13.3.
(ÚT) Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase
10.4.
(ÚT) Večer s flétnou a kytarou – komorní duo
2.5.
(ST) Jarní sonáta pro housle a klavír – Jaroslav Šonský (Švédsko, ČR)
Cena předplatného za 6 koncertů na celou koncertní sezónu je 700 Kč / děti, studenti a senioři 500 Kč.
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:
8.11.
(ST) v 16:30 h a 19:30 h Tchýně na zabití – divadelní sál – divadelní představení
v předprodeji od 12.9. (ÚT), 9:00 h 			
vstupné 320 Kč
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			
vstupné 280 Kč
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 			
vstupné 330 Kč
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 			
vstupné 310 Kč
Změna programu vyhrazena.

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

1.10.
(NE) v 15:30 h Hurvínek a kouzelné muzeum ČR ...............................110 Kč/RV 396 Kč
1.10.
(NE) v 17:30 h Po strništi bos ČR ...................................................................................100 Kč
1.10.
(NE) ve 20:00 h Zahradnictví: Dezertér ČR ................................................................120 Kč
4.10.
(ST) v 15:30 h Velká oříšková loupež 2 USA *Bijásek ................................................. 50 Kč
4.10.
(ST) v 19:00 h Černý Petr ČR ...................................................................... 80 Kč/ ČFK 60 Kč
5.,6.,8.10.
(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Esa z pralesa Francie ...........................................120 Kč/ RV 432 Kč
5.,6.10.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Zabiják&Bodyguard USA ............................................................110 Kč
7.10.
(SO) ve 20:00 h Kingsman: Zlatý kruh USA ...............................................................120 Kč
7.10.
(SO) v 17:30 h Po strništi bos ČR ....................................................................................100 Kč
8.10.
(NE) v 15:30 h Já, padouch 3 USA ............................................................100 Kč/ RV 360 Kč
8.10.
(NE) ve 20:00 h Zkrátka Kraťas CZ/SK/HU/PL/SI/HR ............................................100 Kč
11.10.
(ST) v 16:30 h Po strništi bos ČR *BS................................................................................ 60 Kč
11.10.
(ST) v 19:00 h Červená ČR ........................................................................... 90 Kč/ ČFK 70 Kč
12.,13.,15.10. (ČT,PÁ,NE) v 17:30 h My little pony film USA .....................................110 Kč/ RV 396 Kč
12.,15.10.
(ČT,NE) ve 20:00 h Wind River USA .............................................................................110 Kč
14.10.
(SO) ve 17:30 h Wind River USA ....................................................................................110 Kč
13.,14.,21.10. (PÁ,SO,SO) ve 20:00 h Sněhulák USA ...........................................................................120 Kč
15.10.
(NE) v 15:30 h Emoji ve filmu USA ..........................................................100 Kč/RV 360 Kč
18.10.
(ST) v 19:00 h 8 hlav šílenství ČR ..............................................................110 Kč/ČFK 90 Kč
19.,20.,22.10. (ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Bajkeři ČR ....................................................................................120 Kč
19.10.
(ČT) ve 20:00 h Blade Runner 2049 USA *2D ............................................................120 Kč
20.10.
(PÁ) ve 20:00 h Blade Runner 2049 USA *3D .............................................................140 Kč
21.10.
(SO) v 17:30 h Zahradnictví: Dezertér ČR ..................................................................120 Kč
22.10.
(NE) v 15:30 h Esa z pralesa Francie .........................................................120 Kč/ RV 432 Kč
22.10.
(NE) ve 20:00 h Matka! USA ............................................................................................120 Kč
25.10.
(ST) v 19:00 h O těle a duši Maďarsko ....................................................... 90 Kč/ ČFK 70 Kč
26.10.
(ČT) ve 20:00 h Geostorm: Globální nebezpečí USA *3D ......................................130 Kč
26.,28.10.
(ČT) v 17:30 h,(SO) ve 20:00 h Thor: Ragnarok USA *2D ................130 Kč/ RV 468 Kč
27.10.
(PÁ) v 17:30 h Thor: Ragnarok USA *3D ...............................................150 Kč/ RV 540 Kč
27.10.
(PÁ) ve 20:00 h Geostorm: Globální nebezpečí USA *2D ......................................110 Kč
28.,29.10.
(SO,NE) v 17:30 h Bajkeři ČR ..........................................................................................120 Kč
29.10.
(NE) ve 20:00 h Pěkně blbě USA ....................................................................................... 80 Kč
29.10.
(NE) v 15:30 h My little pony film USA ..................................................110 Kč/ RV 396 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
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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). |

i řemeslnou tradici a s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů se řadí
k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství.
Výstavu tvoří výběr z kolekcí autorské tvorby žáků oboru Design oděvu, Design obuvi,
Multimédií, Průmyslového designu a Keramiky. K vidění budou i kolekce, které získaly
ceny na prestižních soutěžích mladého designu či na módních přehlídkách. Těšíme se
na vaši účast. Vernisáž výstavy se uskuteční 10.10. (ÚT) v 17:00 h v Radniční galerii.

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

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

(PO) v 9:00 h Postel, hospoda, kostel – v jídelně CSS Kyjov – čtení z knihy rozhovorů
kněze Zbigniewa Czendlika. Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
3.10.
(ÚT) v 17:00 h O modré naději – přednáškový sál – autorské čtení z básnické sbírky
Jarmily Synkové. Součástí programu je autogramiáda a prodej knihy (120 Kč). Hosté
večera – regionální autoři: Jarmila Moosová, Jiří Hubáček, Lukáš Ivánek, Stanislav Hradil, Daniela Andršová. Hudební vstup – Petr Vaculovič (viola). vstupné dobrovolné
4.10.
(ST) v 17:00 h Zdraví = strava, světlo, oheň, pohyb – studovna-čítárna – Postavte své
zdraví na skutečných základech… Přednáší Sámo Fujera.
vstupné 100 Kč
11.10.
(ST) v 9:00 h Můj soused byl válečný hrdina – přednáškový sál – beseda s Petrem
Něničkou pro žáky ZŠ. Beseda o lidech z Kyjova a okolí, kteří se v pravý čas zachovali
správně bez ohledu na své pohodlí a bezpečí. Beseda se pořádá v rámci projektu Jižní
Morava čte.
11.10. a 25.10.(ST) v 15:00 h a (ST) v 16:30 h Workshop s Melitou – Podzimní tvoření (keramika)
s Melitou Klimperovou – oddělení pro děti a mládež – zveme všechny tvořivé děti od
5 let, rodiče i prarodiče. Akce se uskutečňuje v rámci projektu Jižní Morava čte. 		
				
účastnický poplatek 70 Kč
11.10.
(ST) v 17:00 h Potenciál, skrytý v zárodku – ve studovně-čítárně – přednáška Ing.
Zdeňka Zamazala.				vstupné dobrovolné
24.10.
(ÚT) v 17:00 h Světová náboženství – v přednáškovém sále – průřez hlavními náboženskými směry s důrazem na srovnání judaismu, křesťanství a islámu. Interaktivní
přednáška, která vás nebude nudit! Přednáší Radek Hejret, lektor přednášek primární
prevence a kazatel Apoštolské církve v Praze.		
vstupné dobrovolné
5.10.–2.11. (ČT–ČT) Náušnice – sbírka zajímavých náušnic Martiny Hradilové na pobočce
knihovny v Bohuslavicích.

Galerie Doma

2.10.

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

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.
22.9.–24.10. (PÁ–ÚT) XIV. členská výstava umělecké knižní – v nové budově muzea
Cyklus kurzů: Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska – začátek kurzů ve 14:00 h – v nové budově
Vlastivědného muzea. Na kurzy je nutné se objednat. Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Zálešáková,
email: m.zalesakova@masaryk.info, tel: 602 677 848. www.masaryk.info
8.10.
(NE) Škrobení a žehlení spodnic a rukávců
22.10.
(NE) Spojování látky tzv. stinkem
5.11.
(NE) Ukázky vrapení a skládání sukní
19.11.
(NE) Předkreslená výšivka (přenášení vzoru a technika výšivky plné a dírkové)
Připravujeme na listopad:
26.11.
(NE) 13:00–16:00 Bleší trh

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.
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
Moravského 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 moravského 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.
10.10.–5.11. (ÚT–NE) Výstava „Hradišťská UMPRUMKA“ – Město Kyjov srdečně zve do Radniční galerie na výstavu Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Na výstavě můžete zhlédnout mladou originální a nápaditou tvorbu studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Tato škola má dlouholetou uměleckou
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

6.10.–1.11.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

(PÁ–ST) Výstava obrázků Kyjovské Toskánsko – výstava Libuše Sedlářové, vystoupí
duo Bohdana Menšíková a Roman Luža. Vernisáž 6.10. (PÁ) v 17:30 h.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

8.10.

13.10.

(NE) 10:00–17:00 Výstava „Ve znamení nostalgie“– modelové kolejiště velikosti H0
a stálá expozice železnice na Kyjovsku. 			
vstupné dobrovolné

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

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.

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

22.10.

11.10.
tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
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:
27.10.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – v rámci pravidelných
degustací vín pod kyjovskou radnicí se Vám představí vinařství Václava Šalši z Kyjova.
Přijďte ochutnat vína z viničních tratí krásných jmen - Příčky, Moštěnsko, Choboty,
Čeložnický, Kameny, Buriánky a dalších. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 11.10. (ST).

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

27.10.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h David Dorůžka Trio – v Pražírně (Komenského 1407/14) – Letošní držitel ceny Anděl za CD „Autumn Tales“ v kategorii Jazz & Blues, složení: David Dorůžka – kytara, Jiří Slavík – kontrabas, Marek Urbánek – bicí. Často označován jako jedna
z vůdčích postav české jazzové scény, David Dorůžka je aktivním profesionálním hudebníkem od svých čtrnácti let a má za sebou vystupování po celém světě, spolupráci s řadou
světových jmen a dlouhodobé pobyty v metropolích New Yorku a Paříži. Studoval skladbu a improvizaci na Berklee College of Music v Bostonu u profesorů jako Joe Lovano,
Mick Goodrick a George Garzone a měl též příležitost učit se u hudebníků jako Herbie
Hancock, Brian Blade, Joshua Redman a Christian McBride. Dorůžka je nositelem tří cen
Anděl za Jazzová alba roku (Hidden Paths, 2004; Silently Dawning, 2008; Autumn Tales,
2016), Wayne Shorter Award, Jimi Hendrix Award a v roce 2000 ho Pat Metheny jako
jediného kytaristu vybral do prestižního mistrovského kurzu v Aspen v Coloradu. Jiří Slavík je vedle Miroslava Vitouše a George Mráze předním představitelem české kontrabasové školy a jedním z nejvýraznějších hudebníků na české scéně. vstupné 100 Kč/70 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tomas@prazirnakyjov.cz

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

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.
19.10.
(SO) Ochutnávka lat – certifikovaný „Tradiční výrobek Slovácka“

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 604 466 342

(NE) v 17:00 h Život v Indonésii (přednáška) – Srdečně vás zveme na přednášku
o ostrovech Indonésie, na které mnozí cestovatelé zapomínají. Do Indonésie vás vezme
Karolína, která v této zemi žila více než rok a půl a procestovala její velkou část. Těšte
se i na tradiční kmenové látky a kousky řezbářského řemesla z nejrůznějších částí Indonésie.
(PÁ) ve 20:30 h Billow out (+ hosté: MIMO) – O Billow časopis Full Moon píše:
„Billow vznikli v rodném Veselí nad Moravou už v roce 2009, po pár letech setrvalého
azylu ve zkušebně a „skládání do šuplíku“ se rozešli a členové skupiny se věnovali jiným projektům. Ke společné práci ve skupině se znovu vrátili až při opětovném setkání
v Praze, album Maps tak odráží společné začátky i následnou samostatnou tvorbu.
					
vstupné 60 Kč
(NE) ve 20:00 h Robert Fulghum jako Opravář osudů + představení z knihy Co jsem
to proboha udělal – Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby
vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také
divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít možnost
si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů
bude i na místě výhodně k mání.			
vstupné 350 Kč

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

(ST) 10:00–16:00 Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku – MKS
Kyjov - na veletrhu se budou pomocí praktických ukázek prezentovat obory středních
škol. Odborníci Vám poradí, jak konkrétně postupovat za vysněným povoláním, bude
možné absolvovat individuální kariérní poradenství. Dozvíte se, které profese jsou žádané, jakým směrem se trh práce ubírá či jaké dovednosti jsou ceněny. Zkrátka nezůstanou ani učitelé, pro něž jsou připraveny skupinové aktivity na téma techniky práce.
Budete mít jedinečnou možnost seznámit se se širokou škálou volnočasových a zájmových aktivit, které jsou v regionu k dispozici a odzkoušet si i aktivity z jejich činnosti.
Pomyslnou třešničkou na dortu jistě bude pro všechny zúčastněné „science show“,
o kterou se postará Úžasné divadlo fyziky.

TJ Jiskra Kyjov – oddíl kuželek

25.10.

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz

(ST) v 9:30 h Běh s trikolórou – závod štafet kyjovských škol při příležitosti 99. výročí
vzniku ČSR pořádá v městském parku ZŠ J. A. Komenského.

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

Odbor KČT Mapa Brno
mirostas@seznam.cz

(ÚT) Mistřín – Dubňany – 9,8 km			
(ÚT) Osvětimany – Stříbnické paseky – Boršice – 8 km
(ÚT) Bzenec-Přívoz – Velička – Strážnice – 7 km
(ÚT) Bořetice – Kraví hora – Kobylí – 6,8 km		
(ÚT) Staré Hutě – hrad Buchlov – Buchlovice – 8,5 km

v 9:10 h, bus
v 8:53 h, bus
v 9:40 h, bus
v 9:39 h, bus
v 10:30 h, bus

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

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

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

▶ každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let
▶ každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu
Akce:
1.10.
(NE) v 10:00 h Slavnostní bohoslužba k 20. výročí založení sboru AC Hodonín –
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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.
▶ 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.

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329
www.ak-kyjov.cz

lkky@atlas.cz
www.letistekyjov.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.
28.10.
(SO) v 10:00 h Den otevřeného letiště a ve 13:00 h Drakiáda – zve Areoklub Kyjov
a Mikroregion Nový Dvůr. Na programu je výstava letadel, prohlídka letiště a možnost
vyhlídkových letů ve větroni i v motorovém letadle. TOP Centrum představí nový model
Škoda Karoq. Občerstvení zajištěno. Přijďte si s dětmi zasoutěžit! Parkování zdarma.
				
vstupné dobrovolné

Jóga v denním životě v Kyjově

e.paulickova@seznam.cz

(SO) 10:00–16:00 Den otevřených dveří – na kuželně (naproti letního koupaliště) –
oddíl kuželek zve všechny zájemce o tento zajímavý druh sportu s dlouholetou tradicí.
Přijďte si vyzkoušet kuželkářskou hru. Stačí sportovní oblečení a sálová obuv se světlou
podrážkou. Vhodné pro všechny věkové kategorie (nejlépe od 10 let). Můžete se stát
i členem našeho oddílu a začít s námi hrát závodně v kategorii krajský přebor 2. třídy.
Těšíme se na vás.

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

3.10.
10.10.
17.10.
14.10.
31.10.

Újezd 990, Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

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

tel.: 728 151 872

14.10.

v sále Evropa, Hodonín – sloužit slovem bude biskup AC – Martin Moldán.
(NE) v 15:00 h Odpolední bohoslužba – v Obecním domě
(ÚT) v 17:00 h Přednáška Světová náboženství – v knihovně – průřez hlavními náboženskými směry s důrazem na srovnání judaismu, křesťanství a islámu. Interaktivní
přednáška, která vás nebude nudit! Radek Hejret, lektor přednášek primární prevence
a kazatel Apoštolské církve v Praze.

ZŠ J. A. Komenského

Pražírna Kyjov

Železniční expozice Stavědlo
tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

15.10.
24.10.

27.9.–1.10. (ST–NE) Dny českého piva se Svatováclavským ležákem
13.–15.10.
(PÁ–NE) Zvěřinové hody
Připravujeme na listopad:
3.–12.11.
(PÁ–NE) Martinská husa – husí a kachní hody

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

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

22.10.

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

tel.: 602 306 613

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

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

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

▶ Každé (PO) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každé (PO) 16:00–19:15 Kroužek kreslení
▶ Každé (ÚT) 9:00–11:00 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
▶ 6. a 20.10. (PÁ a PÁ) v 16:30 h Buďte On-line – základní obsluha počítače, dostupný internet
					
vstupné 20 Kč
Akce:
21.10.
(SO) ve 14:00 h Hravá sobota – zveme všechny milovníky společenských her na mezigenerační turnaj v „Člověče nezlob se!“ Děti, studenty, rodiče i seniory. K dispozici
budou i jiné deskové hry, hrát turnaj není podmínkou účasti. Přijďte se pobavit a zahrát
si. Není nutné se hlásit předem.
▶ Kurzy pro domácí pečující – začátek vždy v 10:00 h – vstup zdarma
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
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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zajišťuje jejich drobné
opravy(PO,ST)
Pravidelné akce:
▶ každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti
▶ každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky
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.

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.
▶ 5.10. (ČT) a 19.10. (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 psychiaatra, 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
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

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.
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