Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
nenickova@soukyjov.cz

14.12.
18.12.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(PÁ) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – srdečně zveme vycházející žáky
na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu.
(ÚT) 9:00–16:00 Tradiční vánoční výstava – výstava prací žáků s možností zakoupení pečiva a výrobků s vánoční tematikou v malém sále KD
Kyjov.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

16.12.
23.12.
29.12.

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

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00 (vždy v celou hodinu).
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan a keramiku tupeskou.
Akce v prosinci:
8.–9.12.
(SO–NE) Steaky – celý víkend pro Vás budeme připravovat hned několik
druhů šťavnatých steaků jako doplněk ke stálému jídelnímu lístku.

Bzenec
1.12.
2.12.
9.12.
13.12.
16.12.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

Hovorany
1.2.

14.12.
25.12.
27.12.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.zdraviarodina.cz

10.12.
17.12.
22.12.

(PO) v 18:00 h Bylinková lékárna s biblickými příběhy
(PO) v 18:00 h Zdravé vánoční vaření a pečení
(SO) v 8:00 h Sobotní program komplexního zdraví s odvozem do restaurace zdravé výživy Kroměříž a zdravým obědem zdarma. Poutavá zamyšlení pro zdraví Těla, Duše i Ducha. Registrace na tel.: 732 267 771.
▶ Procházky s hůlkami i bez – pro milovníky sluníčka, zdravého pohybu a přátelského povídání jsme připravili výlety s Nordic walking hůlkami, které Vám můžeme zapůjčit, nebo jednoduše bez hůlek. Termíny procházek jsou na tel.: 603 575 304 nebo
734 734 539. Cíl výletu i sraz dle tel. domluvy. Po procházce je pro zájemce zdravé
pohoštění s posezením.

Moravany

Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova

31.12.

tel.: 607 005 006

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(PÁ) 15:00–18:00, (SO,NE) 13:00–18:00 Vánoční výstava – pořádá obec
Nechvalín v KD.			
vstupné dobrovolné

Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov
ou.skalka@seznam.cz

23.12.

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(NE) v 18:00 h Živý Betlém – pořádá obec Skalka a přátelé obce u kaple.
Hudební doprovod zajistí Country band.

Svatobořice-Mistřín
1.12.

2.12.
16.12.
22.12.
26.12.
31.12.

(SO) Vánoční výstava, adventní jarmark, rozsvěcení stromu – pořádá
Kulturní komise a Komise pro muzejní činnosti při OÚ Hovorany v sále
sokolovny.
(PÁ) v 18:00 h Vánoční koncert – pořádá ZŠ T. G. Masaryka Hovorany
v sále sokolovny.
(ÚT) Živý betlém – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany.
(ČT) Žehnání vína – pořádá Spolek Lidový dům Hovorany v sále sokolovny.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 16:00 h Pavlušův Mistřín – účinkují: DH Mistříňanka, Túfaranka,
Textilanka a Jižani, v KD.
(NE) v 15:00 h Mikulášská besídka – v KD
(NE) v 10:00 h Adventní jarmark – na parkovišti u Spartaku.
(SO) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu – u ZŠ
(ST) v 17:00 h Vánoční koncert DH Mistříňanky – v KD
(PO) v 10:00 h Silvestrovský pochod Mikroregionu Nový Dvůr – závěrečné setkání „pochodníků“ na Sběrném dvoře ve Svatobořicích-Mistříně.

Syrovín

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

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

2.12.
25.12.
28.12.

1.12.

16.12.

podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

(NE) 14:00–18:00 Vánoční jarmark – v Lidovém domě.
(ÚT) 13:00–16:00 Výstava betlémů – na faře v Syrovíně. V případě zájmu
bude prodloužena.
(PÁ) 9:00–18:00 „Nejlepší v ping pongu“ – turnaj v Lidovém domě.

Římskokatolická farnost Syrovín
tel.: 731 402 082

fazeravice@ado.cz

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) ve 14:00 h Adventní prodejní výstava se zabijačkovými specialitami – v areálu u školy.
(NE) v 15:00 h Zpívání u stromku – v areálu u školy.

Vacenovice

Žádovice

Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155
obec@vacenovice.cz
starosta@vacenovice.cz
www.vacenovice.cz

9.12.
16.12.
23.12.
25.12.
26.12.
30.12.

www.obecmoravany.cz

Nechvalín
7.–9.12.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

(PO) Silvestrovská gulášpárty s ohňostrojem – pořádá ŽPS Moravjanky
z Moravan u Kyjova za KD. V 16:30 h se bude vydávat guláš a v 17:00 h
bude ohňostroj.

Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

(SO) v 17:00 h „Ten vánoční čas dočkali jsme zas“ – Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka a soubor Danájek vystoupí v KD.
(NE) v 16:00 h Rozsvěcování vánočního stromku – žáci a učitelé ZUŠ
Lubomíra Ligase vystoupí na náměstí Svobody.
(NE) v 15:00 h „Na Vánoce dlúhé noce“ – Bzenecké drmolice a jejich
hosté vystoupí v KD.
(ČT) v 17:00 h Vánoční Akademie žáků ZŠ
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert SPS JAROSLAV – v KD

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

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

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

(NE) v 16:30 h Předvánoční posezení – pořádá Ženský sbor z Bukovan
v sále sokolovny. Vystoupí Mužský a Ženský sbor z Bukovan, děti ze ZŠ
a MŠ Bukovany, ZŠ Vonička ze Šardic, MŠ z Lovčic a CM Dur z Hodonína.
(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu v Dědině – vystoupí děti ze
ZŠ Bukovany a Mužský a Ženský sbor z Bukovan, průvod od sokolovny ke
kapličce v Dědině, pořádá obec Bukovany.
(SO) ve 20:00 h Vánoční bigbít – vystoupí skupiny Druhý pokus a Draft
v sále sokolovny.

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

volnocas-kostelec@seznam.cz

(SO) Adventní jarmark se zabijačkou – pořádá spolek Volnočas ve spolupráci s obcí Kostelec v KD.

(NE) v 17:00 h Vánoční koncert s CM Ženičky – v sále Hospody U Letochů.
(NE) v 17:00 h Vánoce na Moravě – tradiční vánoční pořad se živým
betlémem v sále Hospody U Letochů.
(NE) v 16:15 h Zpívání u vánočního stromu s Mužským sborem z Vacenovic – přijďte si zpříjemnit předvánoční čas, poslechnout a zazpívat si
koledy u vánočního stromu před OÚ. Vystoupí Mužský sbor z Vacenovic
a ženský sbor Marijánky. Teplé občerstvení zajištěno.
(ÚT) ve 22:00 h Vánoční gajdošské nokturno – tradiční vánoční setkání
s koledami a svařeným vínem u kapličky na Rúdníku.
(ST) Štěpánská obchůzka – tradiční chodění po službě.
(NE) v 15:00 h Vánoční koncert Mužského sboru – na koncertě v kostele Božského Srdce Páně zazpívá Mužský sbor z Vacenovic o.s. a jeho
hosté (Vachův sbor moravských učitelek, ženský sbor Marijánky). Přijďte
si zpříjemnit vánoční čas, poslechnout a zazpívat si koledy v pěkném prostředí vacenovického kostela.

Městský kulturní klub Vracov

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

2.12.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) Rozsvícení vánočního stromu – přijďte s námi rozsvítit vánoční
strom před radnicí a symbolicky tím odstartovat adventní čas. Pří té příležitosti proběhne v 16:30 h Slavnostní vyhlášení soutěže O nejhezčí ozdobu na vracovský strom ve spolupráci DDM Vracov a MKK Vracov.
4.12.
(ÚT) v 17:00 h Mikulášská besídka – pořádá DDM Vracov v malém sále
KD ve Vracově. Děti v maskách jsou vítány.
6.12.
(ČT) v 18:00 h Koncert pedagogů ZUŠ Vracov – v kostele sv. Vavřince ve
Vracově.
13.12.
(ČT) v 18:00 h Adventní koncert žáků ZUŠ Vracov – v kinosále KD ve
Vracově.
23.12.
(NE) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – přijďte se vánočně naladit,
zazpívat si koledy a ochutnat svařák před radnicí. Letos se souborem Marýnka.
27.–29.12. (ČT–SO) Vánoční čas v Nadaci Chamartín
27.12.
(ČT) v 15:00 h Vernisáž výstavy betlémů a jejich fragmentů; Malý vánoční
koncert souboru Marýnka; Svatojánské žehnání vín farářem Janem Liškou;
Historický výklad k habánskému perníkovému betlému (P. Petržela); Košt
vzorků žehnaných vín a volné pozpívání s cimbálem; Vánoční svařák se
vzpomínkami.
28.12.
(PÁ) v 15:00 h Pojednání o sgrafitu na vracovské radnici; Vzpomínky na
tvůrce vracovských krojů; Zvláštní význam barevnosti krojových součástí; Co do vracovského kroje nepatří a co poškozuje jeho prestiž; Význam
sv. Štěpána v životě obce; Beseda u svařáku a specialit naší kuchyně.
29.12.
(SO) v 15:00 h Dětská betlémářská dílna (perníkové figurky a zdobení); Beseda nad starými fotografiemi a vzpomínky na „vracovské figurky“
a zapomenutá zvykosloví se zpěvem; Společné pozpívání u vína, svařáku
a chuťovek – staré hymny sklepů v Barákách a na Jamách.
31.12.
(PO) v 18:00 h Silvestrovské setkání – přijďte oslavit konec roku před
radnici. Potkáte spoustu známých a kamarádů, ochutnáte výborný guláš
a svařené víno a chybět nebude ohnivá show ani tradiční ohňostroj.

Klub zdraví Vracov, Luční 770
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.zdraviarodina.cz

25.,26.,30.12.,5.1.2019 (ÚT) 14:30–17:00, (ST,NE) 10:00–11:00, (SO) 15:00–18:00
Výstava betlémů – pořádá Římskokatolická farnost Syrovín ve spolupráci s obcí Syrovín na faře v Syrovíně.

25.12.–1.1.2019 (ÚT–ÚT) Rekondiční pobyt New Start v Luhačovicích – rekondiční
a výukové pobyty jsou pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj cholesterol,
tlak, krevní cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Součástí jsou
zdravotní testy a lékařské poradenství, neomezené množství zdravotních

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

1.12.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Mikulášská besídka – pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve
spolupráci s obcí a MŠ v KD. Čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou
zábavou, soutěžemi, diskotékou. Občerstvení zajištěno.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

1.12.
2.12.

8.12.
15.12.
23.12.
26.12.
31.12.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) Svěcení vína – ochutnávka vánočních jídel našich předků a svěcení
vína za přítomnosti pana faráře.
(NE) v 13:00 h Adventní jarmark s tvořením – pořádá Město Ždánice
ve spolupráci s DDM v KD. Řemeslný jarmark, výrobky klientů Domova
Horizont, dílnička pro děti, zdobení perníčků, betlémy ze šustí, ručně malované skleněné ozdoby, háčkované a korálkové ozdoby, keramické a šité
dekorace, materiál k vlastnímu tvoření dekorací a také ochutnávka jídel
našich předků v časech vánočních.
vstupné dobrovolné
(SO) v 15:00 h Pohádka s dětskou diskotékou – pořádá Chasa ze Ždánic
pro děti i dospělé.
(SO) v 18:00 h Vánoční koncert – pořádá město Ždánice.
(NE) Zpívání u vánočního stromu – tradiční zpívání koled všech folklorních souborů a ostatních hostů.
(ST) Štěpánský vánoční koncert – zazpívají členové folklorních sborů
v kostele Nanebevzetí P. Marie.
(PO) ve 20:00 h Silvestr – pořádá město Ždánice v KD, zahraje Duo Arcona Znojmo.

Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

▶ Otevírací doba: listopad – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00.
Výstavy v muzeu:
do 16.12. (NE) 100 let ve Ždánicích ve fotografiích
do 16.12. (NE) Vánoční výstava panenek ze sbírky Moniky a Nikol Chmelařových – po dobu této výstavy otevřeno také v (NE) 13:00–16:00.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 10.1.2019(ČT) Za co bojovali naši dědové – výstava dopisů, vzpomínek a fotografií
k 100. výročí vzniku Československa.
do 10.1.2019(ČT) Jaroslav Homola – keramika, Ondřej Homola – mixed media

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

1.12.
15.12.
28.12.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

(SO) v 17:00 h Svěcení mladých vín – v KD, cimbálová muzika Hantál.
(SO) v 15:00 h Vánoční tvořivá dílna – v KD
(PÁ) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – na závěr ohňostroj.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

2.,7.,9.12.
6.12.
23.12.
28.12.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(NE) v 16:30 h, (PÁ) v 19:00 h Ochotnické divadelní představení „Sládci“ – v sokolovně, veselohra o třech dějstvích.
(ČT) v 18:00 h Koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad
– v kostele
(NE) v 15:00 h Koncert DH Vracovjáci – v sokolovně
(PÁ) v 18:00 h Koncert kapely „Svatý Pluk“ – na městečku

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:
V předvánočním čase můžete zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2019
Již je v předprodeji:
• Ne 6. 1. PYŠNÁ PRINCEZNA – nedělní divadelní představení pro děti
• Út 8. 1. Novoroční koncert s přípitkem
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA a PĚVECKÝ SBOR CARMINA VOCUM
• St 30. 1. Divadelní představení pro dospělé CAVEMAN
• Ne 10. 2. MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
s dirigentem Petrem Chromčákem
• St 13. 2. Divadelní představení JEDNA A JEDNA JSOU TŘI (Kateřina Seidlová,
Lucie Kožinová, Zuzana Kožinová)
• Ne 10. 3. MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – nedělní zábavné představení pro děti
• Út 12. 3. Zábavný program ZDEŇKA IZERA „Na plný coole“
•

Út 19. 3. ARIOSO QUARTETT WIEN
Libor Meisl (housle) – Martin Klimek (housle) – Wolfgang Prochaska (viola) –
Benedikt Endelweber (violoncello)

•
•
•
•
•
•

St 20. 3. Koncert PETRA KOLÁŘE „Jednou nebe zavolá“
Ne 7. 4. Divadelní představení NORMÁLNÍ DEBIL
Út 9. 4. VLADISLAV BLÁHA „Kytara od klasiky po blues“
Út 7. 5. houslista JIŘÍ POSPÍCHAL a jeho žáci
Čt 16. 5. Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ
Předplatné SERIÁLU DECHOVÝCH HUDEB 2019

•

V předprodeji od 3. prosince 9:00:
část vstupenek na REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

KAM V KYJOVĚ
a okolí

PROSINEC 2018

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

(ST) Štěpánský pochod – 43. ročník tradiční akce pořádá DDM Kyjov
ve spolupráci s KČT. 8:00–13:00 prezence účastníků ve školicím a rekreačním středisku Relaxx Čeložnice; trasy 6–35 km. Přijďte poznat krásu
zimních Chřibů!
účastnický poplatek 20 Kč (děti i dospělí)

31.12.

(PO) Gulášpárty 2018 aneb Kyjov se loučí s rokem 2018 a vítá rok 2019
– pořádá město Kyjov a MKS Kyjov před radnicí. V 15:30 h hraje skupina
Návrat; prodej svařeného vína a dalšího občerstvení; v 16:00 h starosta
zve na tradiční silvestrovský guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání (DVD
projekce pro děti); v 17:00 h diskotéka; v 17:55 h přání starosty do nového
roku; v 18:00 h ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje diskotéka. Veřejnost
bude mít v rámci této akce možnost přispět dobrovolným finančním obnosem. Získané finanční prostředky budou věnovány Nemocnici Kyjov.
					
vstup volný

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

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK OKOLO VŘESOVIC
1.1.2019

(ÚT) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic – 16. ročník pořádá
KČT Vřesovice.

22.2.2019

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách KD
zahraje orchestr Dušana Mathona ze Zlína, DJ a CM Jury Petrů, vystoupí taneční uskupení Crazy Flappers Luhačovice. Program plesu obohatí
ochutnávka vín z Vinných sklepů Skalák, coctail bar a bohatá tombola.
Akci moderuje Václav Tittelbach a těšit se můžete na show Olgy Lounové
a ukázky Pole dance. Předprodej části vstupenek bude zahájen 3.12. (PO)
v Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV
od 1.12.

(SO) Město Kyjov opět otevře pro veřejnost ledovou plochu. Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků a informací
o vstupném naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

Informační centrum Kyjov (Po – Pá 9.00 – 17.00, So 9.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

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 – leden 2019 je 10.12. (PO).
Změna programu vyhrazena.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

Udělejte něco pro své zdraví

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

GULÁŠPÁRTY 2018

Připravujeme

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POKLADNA MKS KYJOV: Po – Pá 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378

43. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD

26.12.

Připravujeme:

Pá 11. 1. DOBOVÝ PLES 30. – 40. léta, 1. Republika – Protektorát B&M
So 12. 1. MYSLIVECKÝ PLES
St, Čt 16., 17. 1. PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
So 19. 1. PLES GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY
So 26. 1. FARNÍ PLES
Po 28. 1. Dia show s cestovatelem JIRKOU KOLBABOU
So 2. 2. PLES DOMOVA HORIZONT
So 9. 2. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
So 16. 2. SKLÁŘSKÝ PLES
Pá 22. 2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA
So 23. 2. PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO
Pá 1. 3. PLES BASKETBALISTŮ

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

Zajímavé akce v Kyjově a okolí

___________________________________________________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

město Kyjov
M
A

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

696 51 Kostelec 3

8.12.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

R

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Kelčany – Vracov (6,2 km)		
v 8:53 h, bus
(ÚT) Mistřín – Záviště – Svatobořice (7,5 km)
bus
(ÚT) Moravany – Žádovice – (Vlkoš) (3,8–8,5 km)
bus
(PO) Kyjov – Skoronice – Vlkoš (5 km)
v 9:00 h, pěšky od Penny

procedur, chutná rostlinná strava, rehabilitace, turistika, kurz vaření, přírodních léků, vítězství nad závislostmi a další lékařské přednášky. Pro děti
a sociálně slabé jsou výrazné slevy. Registrace na tel.: 732 267 771 nebo na
e-mailu: info@ippoz.cz.			
cena 6300 Kč
13.–16.12. (ČT–NE) Kurz Přírodní procedury (masáže, zdravotní TV, vodoléčby,
detoxikace) – v Penzionu Spokojené stáří, Pozlovice, A. Václavíka 369.
Registrace na tel.: 732 267 771 nebo na e-mailu: info@ippoz.cz. Strava 110
Kč/den, ubytování: 60 Kč/noc.			
kurzovné 430 Kč

ZD
A

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

4.12.
11.12.
18.12.
31.12.

Strážovice

OS Volnočas

Odbor KČT Kyjovsko

do 8.12.

každou (SO) Město Kyjov zajišťuje 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).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

1.12.

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

(SO) v 17:00 h Předadventní šrumec před radnicí – poslední zábava
před adventem a zároveň poslední šrumec v tomto roce! Přijďte se adventně naladit, pozpívat, ohřát se u ohně, potkat přátele u svařáku nebo punče.
Hudecká muzika bude hrát od 17:00 h. Až budeme dostatečně promrzlí,
přemístíme se do Slovácké galerie vín, kde budeme pokračovat ve volné
zábavě. Muzikanti, berte nástroje!
2.–3.12.
(NE–PO) 10:00–18:00 Adventní trhy – prodej řemeslného, dárkového,
komerčního zboží, občerstvení a zabijačkových specialit na Masarykově
náměstí a v prostorách za KD.			
vstup volný
2.12.
(NE) 15:00–16:00 kapela Fčeličky ze Strážnice; 16:10–16:20 „Než se narodil
Ježíšek“ (připomenutí vánočního příběhu, skautský oddíl YMCA Kyjov);
16:25–16:40 ženský pěvecký sbor Tragačnice; 16:45–17:00 vyhlášení vítězů soutěže PF 2019 města Kyjova; v 17:00 h rozsvícení vánočního stromu;
17:00–18:00 kapela Swing Dixie; 10:00–18:00 dílničky pro děti v KD, Ježíškova pošta (venku).
3.12.
(PO) 15:00–16:15 Country bumpkins z Kyjova; 16:20–17:00 Pěvecký sbor
ZUŠ Kyjov pod vedením MgA. Aleny Kučerové; 17:00–17:30 Tetky z Kyjova (zpěvy a vánoční vinše).
4.12.
(ST) v 19:00 h DH Mistříňanka Antonína Pavluše – v divadelním sále
KD. Současným kapelníkem je František Pavluš. V r. 1975 pod taktovkou Josefa Frýborta získala jako první kapela z Moravy Zlatou křídlovku
a následovala řada ocenění v domácích i zahraničních soutěžích.		
					
vstupné 150 Kč
6.12.
(ČT) v 19:00 h Orchestr Václava Hybše a Pavla Břínková – v divadelním
sále KD. Hlavním hostem je první dáma naší operetní scény, držitelka
dvou cen Thálie – Pavla Břínková. Její vystoupení doplní zcela noví zpěváci Adina Sivoková, Eliška Průšová, Patrik Možíš a Jan Doskočil. Novou
osobností souboru je druhý dirigent – Václav Marek.
			
vstupné v předprodeji 330 Kč, na místě 350 Kč
8.12.
(SO) ve 14:00 h, v 17:00 h Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ Kyjov pod uměleckým vedením Jolany Součkové – pořádá ZUŠ Kyjov v divadelním sále KD.			
vstupné 100 Kč
9.12.
(NE) v 17:00 h Z kořenů vyrostlí – v divadelním sále KD. Repríza pořadu,
který byl uveden u příležitosti 20. výročí Kyjovánku I. Vstupenky v předprodeji pouze v KD Kyjov.
vstupné 150 Kč, děti do 15 let 50% sleva
10.12.
(PO) v 19:00 h Janek Ledecký: Vánoční turné 2018 – v divadelním sále
KD. Koncert je vyprodán!
11.12.
(ÚT) v 19:00 h Hodonínský symfonický orchestr a pěvecky sbor: Adventní koncert – v divadelním sále KD. Hodonínský symfonický orchestr
(HSO) byl založen v roce 1955. Zpočátku se jednalo o komorní orchestr,
jenž měl 30 členů. Později došlo k rozšíření tělesa na symfonický orchestr.
Dnes má neprofesionální orchestr přes 50 členů a hraje pod taktovkou
učitele ZUŠ Davida Herzána. Repertoár orchestru je velmi široký, zahrnuje tvorbu většiny slohových období. Vedle vlastní koncertní činnosti se
orchestr zabývá i pořádáním koncertů artificiální hudby.
		
vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti 50 Kč
12.12.
(ST) v 16:00 h Gymnastka roku – v estrádním sále KD. Vystoupení všech
členek klubu, vyhlášení gymnastky roku 2018, dětská diskotéka.
19.12.
(ST) v 18:00 h, ve 20:15 h Grande Moravia s velkým orchestrem: Tak
jsou tady Vánoce – v divadelním sále KD. Oba koncerty jsou vyprodány!
23.12.
(NE) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu s živým betlémem – pořádá
Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov před radnicí. Vánoční písně v podání Mužského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova,
DH Žadovjáci a s živým betlémem Slováckého souboru Kyjov. Moderuje
Pavel Růžička. Svařák, ohřívaný mošt, medovina a další občerstvení zajištěno.					
vstup volný
25.12.
(ÚT) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů a hostem
večera – pořad moderuje Pavel Růžička. Pořádá Slovácký soubor ve spolupráci s MKS Kyjov v estrádním sále KD. Pozvání přijali zástupci tří generací muzikantského rodu Gablasů z Traplic. Nejmladší zástupci, bratři
Petr a Milan, jsou spojeni se známou CM Harafica a Hradišťanem.		
				
vstupné na místě 110 Kč
31.12.
(PO) Gulášpárty 2018 aneb Kyjov se loučí s rokem 2018 a vítá rok 2019
– více na úvodní straně.

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.,2.,8.,28.12. (SO,NE,PÁ) v 17:30 h Čertí brko ČR............................... 120 Kč/RV 432 Kč
1.,2.12.
(SO,NE) ve 20:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky..................... 120 Kč

2.12.
5.12.
5.12.

(NE) v 15:00 h Pat a Mat: Zimní radovánky ČR........... 120 Kč/RV 432 Kč
(ST) v 15:30 h Princezna a dráček Rusko............................ BIJÁSEK 50 Kč
(ST) v 19:00 h Svědkové Putinovi Lotyšsko/Švýcarsko/ČR/titulky
.................................................................................................90 Kč/ČFK 70 Kč
6.,9.12.
(ČT,NE) v 17:30 h Smrtelné stroje USA *3D..................................... 140 Kč
6.12.
(ČT) ve 20:00 h Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny USA.120 Kč
7.,8.12.
(PÁ) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Smrtelné stroje USA *2D............... 120 Kč
7.12.
(PÁ) ve 20:00 h Smrtelné stroje USA *2D/titulky............................. 120 Kč
9.12.
(NE) v 15:00 h Mimi & Líza: Záhada vánočního světla ČR....100 Kč/RV 360 Kč
9.12.
(NE) ve 20:00 h Doktor Martin: Záhada v Beskydech ČR.............. 120 Kč
11.12.
(ÚT) v 19:00 h Black Sabbath: The End Of The End VB/částečně titulky.
...................................................................... 180 Kč/studenti a senioři 160 Kč
12.12.
(ST) v 16:00 h Toman ČR...................................................................BS 60 Kč
12.12.
(ST) v 19:00 h Chvilky ČR/Slovensko..............................110 Kč/ČFK 90 Kč
13.,30.12. (ČT,NE) v 17:30 h Spider-Man: Paralelní světy USA *2D...120 Kč/RV 432 Kč
13.,16.,22.,23.12.(ČT) ve 20:00 h, (NE,SO) v 17:30 h Vánoce a spol. Francie............. 120 Kč
14.12.
(PÁ) v 17:30 h Spider-Man: Paralelní světy USA *3D 140 Kč/RV 504 Kč
14.12.
(PÁ) ve 20:00 h Aquaman USA/titulky *2D....................................... 130 Kč
15.12.
(SO) v 17:30 h Aquaman USA *2D...................................................... 130 Kč
15.12.
(SO) ve 20:00 h Aquaman USA *3D.................................................... 150 Kč
16.12.
(NE) v 15:00 h Spider-Man: Paralelní světy USA *2D.120 Kč/RV 432 Kč
16.12.
(NE) ve 20:00 h Ve spárech ďábla USA/titulky.................................. 120 Kč
19.12.
(ST) v 19:00 h Gavrilo Princip – proces Srbsko/titulky 90 Kč/ČFK 70 Kč
20.,21.,23.12.(ČT,PÁ) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Marry Poppins se vrací USA
............................................................................................... 130 Kč/RV 468 Kč
20.,22.12. (ČT,SO) ve 20:00 h Bumblebee USA *2D........................................... 130 Kč
21.12.
(PÁ) ve 20:00 h Bumblebee USA *3D.................................................. 150 Kč
23.,27.12. (NE) v 15:00 h, (ČT) v 17:30 h Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Francie.................................................................................. 120 Kč/RV 432 Kč
27.12.
(ČT) ve 20:00 h Bumblebee USA *2D/titulky.................................... 130 Kč
28.12.
(PÁ) ve 20:00 h Po čem muži touží ČR............................................... 110 Kč
29.12.
(SO) v 17:30 h Grinch USA............................................... 110 Kč/RV 396 Kč
29.12.
(SO) ve 20:00 h Aquaman USA *2D.................................................... 130 Kč
30.12.
(NE) v 15:00 h Sněhová královna v zemi zrcadel Rusko.120 Kč/RV 432 Kč
30.12.
(NE) ve 20:00 h Znovu ve hře USA/titulky......................................... 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 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 v 16:30 h.

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

3.12.
5.12.

12.12.
13.12.

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

(PO) v 9:00 h Svátky krásné hvězdy – čtení vánočních příběhů. Beseda s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov v jídelně CSS Kyjov. Půjčování knih.
(ST) ve 14:00 h Lovci perel – vyhlášení výsledků soutěže v oddělení pro
děti a mládež. Více informací: detske@knihovna-kyjov.cz.
(ST) v 17:00 h Techniky transformujícího nadhledu – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstupné dobrovolné
(ČT) 9:30–11:00 Pečení a tvoření se skořicí a vanilkou – v suterénu
knihovny. Upečeme cukroví, uvaříme punč a vytvoříme dárečky s vůní
Vánoc, abychom se naladili na sváteční dny.

16.12.

(NE) v 15:00 h Koleda, koleda… – Bohdana Menšíková a Roman Luža,
Jenda a Martin Kristovi a Kyjovská dětská schólička.
(NE) v 15:00 h Betlémské světlo – je možnost přijít si pro betlémské světlo,
které do Kyjova dovezou skauti. Ve spolupráci se Skaut Kyjov.
12.–14.12. (ST–PÁ) 9:00–12:00, 13:00–16:30 Vánoce se blíží: Betlémy a betlémáři –
předváděcí akce rukodělné výroby spojená s nákupem drobných dárečků.
23.12.

Radniční galerie

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

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–PÁ) Prodejní vánoční výstava – vernisáž proběhne 7.12. (PÁ)
v 17:30 h. Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 15:00–18:00, jindy po tel. domluvě.

Modelová železnice při AVZO TSČ p.s. Kyjov
Svatoborská 495, 69701 Kyjov (vchod ze dvora od Kyjovky, bývalý Svazarm) tel.: 608 744 074
kmzkyjov@gmail.com
www.kmzkyjov.webnode.cz

(PÁ,SO) 14:00–18:00 První oficiální veřejná výstava modelového kolejiště v měřítku H0 (1:87) na ploše 25 m².
vstupné dobrovolné

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
swing.family@seznam.cz

do 13.12.
15.12.

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

každý (ČT) 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu – v Kyjovském pivovaru, bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat
nebo si prostě zatančit.
vstupné 50 Kč/os./dvouhodinová lekce
(SO) ve 20:00 h Vánoční swingová tančírna s kapelou „The JazzCake“ –
akce projektu „Swing v Kyjově“ v Klubu Nětčice (naproti hospody U Jančů). Občerstvení si vezměte vlastní, bar nebude fungovat. Akce se koná za
finanční podpory města Kyjova.			
vstupné 100 Kč

Helemese a CM Friška
tel.: 774 286 350

21.12.

www.helemese.cz

(PÁ) ve 20:00 h Helemese a CM Friška – již tradiční předvánoční večírek
chanson-punkového hudebního uskupení Helemese v Hostinci U Jančů
(Kostelecká 2234, Kyjov). Kapela si tentokráte přizvala Cimbálovou muziku Friška z Kyjova.

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

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

Galerie Doma

28.,29.12.

Carmina Vocum, z.s.
tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
26.11.–3.2.2019(PO–NE) „PRO KRISTA PÁNA...“ – výstava betlémů Martina Krista.
Vernisáž výstavy proběhne 25.11. (NE) v 16:00 h, vystoupí divadelní skupina Matýsek.
Přehled doprovodného programu k výstavě betlémů:
2.12.
(NE) v 15:00 h Přichází čas adventní – ženský sbor Tragačnice a divadelní
skupina Matýsek, slovem provází Ladik Šimeček.
9.12.
(NE) v 15:00 h Cestičkou z Milotic – CM Petra Šrahulka z Milotic, Libuška
a Veronika Foltýnovy, Jenda a Martin Kristovi (zpěv), Jan Krist (slovo),
ženský sbor Milotice, divadelní skupina Matýsek, slovem provází Ladik
Šimeček.

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
mario.kudela@seznam.cz

tel.: 777 274 807 (p. Mario Kudela)
www.komk.eu

Komorní orchestr města Kyjova, Carmina Vocum a žáci ZUŠ Kyjov Vás zvou na své
vystoupení:
29.12.
(SO) v 16:00 h Vánoční koncert – v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kyjově.
8.1.2019
(ÚT) v 19:00 h Novoroční koncert – v divadelním sále KD Kyjov.
Program: J. J. Ryba: Hej, Mistře!, J. Leawitt: Missa festiva, T. N. Koutník: Hej, hej, jeden
i druhej. Dirigent: Mario Kudela

Mužský sbor Boršov
tel.: 603 253 615

22.12.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

1.12.

14.12.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
6.12.–6.1.2019(ČT–NE) Výstava Markéty Kolářové: Sen o krajině – autorka vystavených obrazů pochází z Poličky a je studentkou diplomantského ročníku
ateliéru Malby III. na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své malířské tvorbě se zaměřuje na figuru jako součást fantaskní krajiny, kterou
umocňuje specifická atmosféra. Právě dojem z místa utváří příběh celého
obrazu. Výstava se člení do dvou rozdílných tematických celků, které se
liší svými inspiračními zdroji. Jedna část děl jsou ženské figury, tzv. Nymfy, vyobrazené ve snové, melancholické krajině. Ve druhém celku autorka
reflektuje svůj pobyt v peruánské džungli a zpracovává místní legendy, což
se promítá v důrazu na použití jiného spektra barev a v expresivním pojetí
malby. Vernisáž výstavy se uskuteční 6.12. (ČT) v 17:00 h.

7.–21.12.

Pražírna Kyjov

svorba@braillnet.cz

(SO) v 17:00 h Tradiční zpívání u vánočního stromu – před školou pro
sluchově postižené v Boršově.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Polanský wtf Langman (CZ/DE) – kapela vzniknuvší na počest úmrtí Lou Reeda v roce 2013. Hrají ve složení: viola, looper, vokály, bicí.
					
vstupné 100 Kč
(PÁ) ve 20:30 h TheCoffees – velice příjemné duo z uherskohradišťska ve
složení muž a žena (2 hlasy a kytara).
vstupné dobrovolné

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

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Celoroční prodejní výstava malířky Lenky Jurečkové.
7.12.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – v netradičním termínu již tradiční degustace vín pod kyjovskou radnicí. V čase
předvánočním nám svá vína představí vinařství Štěpána Maňáka ze Žádovic. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

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

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
17.–23.12. (PO–NE) Ochutnávka medoviny

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

od 1.11.

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

(ČT) v prodeji vstupenky na Silvestrovský večer – čeká vás skvělá zábava
s kapelou Ferrum, bohatý raut. Vstupenky lze zakoupit v restauraci, rezervace nepřijímáme.				
cena 590 Kč
7.12.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu: vánoční polotmavý speciál 14% EPM (spodně kvašený). Prvních
20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality po celý prosinec: Speciality s vínem, pivem,
sektem, badyánem, skořicí a hřebíčkem

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každá 2. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v prosinci:
17.12.
(PO) ukončení aktivit v tomto roce

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova

Palackého 67, 697 01 Kyjov
socialni@css-kyjov.cz

14.12.

tel.: 518 389 473, 604 878 158
www.css-kyjov.cz

(PÁ) ve 13:30 h Vánoční besídka pro seniory a zdravotně postižené –
pořádá Centrum sociálních služeb města Kyjova za podpory města Kyjova
v jídelně na ul. Palackého 67/7.

Oblastní odbočka SONS Kyjov
Komenského 617, 697 01 Kyjov
kyjov-odbocka@sons.cz

12.12.

zraku; zásadami, jak správně komunikovat se zrakově postiženými lidmi;
sportovními aktivitami zrakově postižených – showdown a zvuková střelba. V případě, že plánujete návštěvu jako skupina, prosíme Vás o potvrzení účasti předem na uvedených kontaktech.

tel.: 737 721 504
www.sonskyjov.cz

(ST) 10:00–17:00 Den otevřených dveří v oblastní odbočce SONS Kyjov
– srdečně Vás zveme do nově zrekonstruovaných prostor oblastní odbočky SONS Kyjov, ve druhém patře Městské knihovny. Rekonstrukce byla
podpořena projektem z prostředků Evropské unie. V průběhu dne se můžete seznámit s prostorami uzpůsobenými potřebám zrakově postižených
lidí; službami oblastní odbočky SONS Kyjov; zážitkovými aktivitami bez

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

Svatoborská 28 (ve dvoře vedle Č. spořitelny)
kockykyjov@seznam.cz

tel.: 776 760 784 (Zuzana Šrahůlková)
www.educante.cz

3.12.
(PO) 10:00–13:00 Včely – workshop s Honzou Králem o chovu včel.
17.12.
(PO) 17:00–19:00 Beseda se zástupci města Kyjova na téma: kultura
Educante, z.s.
1.12.
(SO) 8:30–13:30 Respektovat a být respektován – akreditovaný kurz pro
pracovníky v sociálních službách a domácí pečující.
zdarma
▶ od ledna 2019 nové kurzy pro pečující Diakonie ČCE – hlaste se

Klub Bárka

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 13:00–17:00, (PÁ) klub určen pro děti 11–14 let.
24.12.–1.1.2019 (PO–ÚT) zavřeno!
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: každý člověk je Božím darem
3.12.
(PO) Zdobení vánočního stromečku
4.12.
(ÚT) Pečení perníčků
6.12.
(ČT) Výroba dárků z filcu
11.12.
(ÚT) Parlament, výroba dárků z korálků
18.12.
(ÚT) Výroba mýdel
20.12.
(ČT) Vánoční besídka

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale
především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské
tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Prosincové akce:
1.12.
(SO) ve 20:00 h Silvestrovská party aneb Oslava konce církevního roku
– v prostorách Jazzového klubu v Kyjově-Nětčicích (u hospody U Jančů)
se můžete těšit na dobrou hudbu (DJ KOBE), zábavu, vinotéku, losování
o ceny a hlavně posezení s přáteli. Předprodej vstupenek bude probíhat na
tel.: 728 759 816. Počet míst je omezen.
vstupné 80 Kč
9.12.
(NE) v 16:00 h Mikulášská besídka – ve farním kostele bude pro děti
připraven bohatý zábavný program a na závěr možná přijde i sv. Mikuláš
a každému dítěti přinese malý balíček. Více na plakátech.

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
Soňa Černá – hlavní program (tel.: 777 685 317, jedovnickas@seznam.cz)
Hana Hanáčková – hlavní program (tel.: 721 340 604, hanka.hanicka@centrum.cz)
Radka Galko – odpolední program (tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky (tel: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

3.12.

4.12.
6.12.
11.12.
12.12.
13.12.
18.12.

(PO) 16:30–19:00 Přednáška „Sourozenci“ – probereme bitky, hádky
a šarvátky – jak na ně reagovat. Probereme hranice mezi sourozenci –
jak je nastavovat. A jak rozdávat lásku všem tak, jak potřebují. Přihlášky:
irena.kubantova@gmail.com. Pro uskutečnění přednášky musí být přihlášeno minimálně 15 účastníků. Více informací na tel.: 605 174 280.
(ÚT) 9:30–11:30 Čerti
(ČT) 9:30–11:30 Přijde k nám Mikuláš
(ÚT) 9:30–11:30 Andílci
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Rybička
(ÚT) 9:30–11:30 Zdobíme vánoční stromeček

19.12.
20.12.

(ST) 16:00–18:00 Vánoční dekorace
(ČT) 9:30–11:30 Zpíváme koledy – poslední setkání v roce 2018.

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

tel.: 776 859 903, 725 313 089
www.sokolicek.cz

Pravidelné akce:
▶ Každý (ČT) v 11:00 h Pohádkohraní s tetou Elou a jejími pomocníky – budeme
si hrát, povídat a koukat na pohádku, kterou nám teta Ela předvede. Děti platí pouze
vstup do Sokolíčku.					
vstup zdarma
Prosincová akce:
6.12.
(ČT) v 17:00 h Mikulášské hraní v Sokolíčku – přijde Mikuláš s andělem
a čerty. Můžete si přinést podepsané balíčky pro Mikuláše.
					
vstupné 150 Kč za dítě

Lesní Klub Radovánky Kyjov

tel.: 777 095 186

7.12.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PÁ) 10:00–17:00 Vánoční trh lesní MŠ Radovánky – rukodělné výrobky,
horký čaj, svařák, bio jablka ze sadu.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

8.12.

12.12.

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

(SO) Mikulášský turnaj v malé kopané – pro chlapce i děvčata ve sportovní hale SOU Havlíčkova Kyjov, prezence 8:00–8:30. startovné 50 Kč
(ST) v 16:00 h Vánoční den otevřených dveří – přijďte se podívat, jak
pracují děti v kroužcích při DDM Kyjov; v tělocvičně DDM Kyjov.		
				
vstupné dobrovolné

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
Pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008
www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 3. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na telefonu.
Akce v prosinci:
9.12.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Základy křesťanské víry – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov, tématem provede Laura Zlámalová.

Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
fakyjov@ado.cz

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

1.,8.,15.,22.12.(SO) v 6:45 h Roráty pro děti – poté společná snídaně na faře.
12.12.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte do
prostor fary.
24.12.
(PO) v 15:00 h Dětská mše vánoční, ve 22:00 h Půlnoční mše vánoční –
obojí ve farním kostele.
25.12.
(ÚT) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Hod boží vánoční – ve farním kostele
26.12.
(ST) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Svátek sv. Štěpána – ve farním kostele
31.12.
(PO) v 15:30 h Děkovná mše svatá – ve farním kostele
Otevření betléma: 25.,26.12. (ÚT,ST) 14:00–17:00; 29.12. (SO) 10:00–17:00; 30.12.
(NE) 15:00–19:30; 31.12. (PO) 16:30–19:30; 1.1.2019 (ÚT) 14:00–18:00.
Připravujeme na leden:
1.1.2019
(ÚT) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 Mše svaté – ve farním kostele

Českobratrská církev evangelická
Dobrovského 511, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)

9.12.

kyjov@evangnet.cz

(NE) v 15:00 h Adventní koncert – vystoupí celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické Ladislav Moravetz (varhany, klavír, zpěv), v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Kyjově, Dobrovského 36.
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