mirostas@seznam.cz

v 9:07 h, vlak
v 9:05 h, bus
v 8:56 h, bus
v 9:39 h, bus

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

Příměstské tábory 2019:
▶ Bližší informace budou zveřejněny na webu a facebooku od března 2019.
1.–5.7.
(PO–PÁ) Cyklistický – vhodný pro děti 7–13 let.
22.–26.7. (PO–PÁ) Indiánský – vhodný pro děti 3–13 let.
5.–9.8.
(PO–PÁ) Retro hry – vhodný pro děti 3–13 let.
12.–16.8. (PO–PÁ) Přírodovědný – vhodný pro děti 3–13 let.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov

9.3.

www.sokolicek.cz

(SO) Masopustní karneval v Sokolíčku – zveme všechny naše malé
návštěvníky i jejich rodiče. V 15:30 h začne hodinový program s Divadlem Kejkle. Připraveny jsou různé soutěže, diskotéka, atrakce
v Sokolíčku. Budeme se těšit na vaše masky!

2.3.

24.3.

(SO) Fašank – obchůzka obcí začíná ve 13:00 h od sokolovny a končí v 19:00 h pochováváním basy na sokolovně. Zahraje CM Vojtěcha
Půčka, pořádá obec Bukovany.
(NE) v 15:00 h Dívčí válka – divadelní představení ochotnického
spolku ze Strážovic. Pořádá obec Bukovany v sále sokolovny v Bukovanech.

(SO) v 16:00 h Revirvál pomáhá dětem – benefiční koncert Kašpárka v rohlíku revirvál v Klubu Nětčice (sál naproti hospody U Jančů,
Kostelecká, Kyjov).

Swing Family z.s.
tel.: 777 257 368

swing.family@seznam.cz

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.
17.3.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro
začátečníky i pokročilé vždy v (NE) v podvečer v Kyjovském pivovaru. Více informací a registrace na našich stránkách, případně na
facebooku: Swing Family nebo Swing v Kyjově.
22.3.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou "Swingalia" – akce
projektu "Swing v Kyjově" v Kyjovském pivovaru. Přijďte si zatančit
swing a můžete se také něco přiučit při krátké výuce v průběhu večera. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova. vstupné 100 Kč

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

2.3.

10.3.
13.3.
31.3.

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 604 672 097

(PÁ) ve 20:00 h Lajf Session – v Klubu Nětčice (sál naproti hospody U Jančů, Kostelecká, Kyjov). Živě vystoupí Ventolin, 1flfsoap, Její
Vály; DJs: Liner a Babax. Předprodej vstupenek v síti GoOut.cz, a to
v postupných vlnách: I. a II. vlna (vyprodáno), III. vlna: 220 Kč +
poplatek na místě: 250 Kč.

Areál Bukovanský mlýn
info@bukovansky-mlyn.cz

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

2.3.

23.3.

www.obec-hovorany.cz

(SO) ve 20:00 h 25. Společenský ples ZŠ TGM Hovorany – pořádá
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Sdružení rodičů a OÚ Hovorany v Kulturním zařízení Zemědělské a.s. Čejkovice. Hraje hudební skupina
NOVIOS a CM DENICA.
(SO) ve 13:00 h Místní výstava vín, VI. Celostátní výstava vín
málo pěstovaných odrůd révy vinné – pořádá ZO ČZS Hovorany
a Spolek Hovoranských vinařů, z.s. v sále sokolovny.

tel.: 518 618 011

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE)
11:00–20:00. Ochutnejte z našeho jídelního lístku výbornou domácí kuchyni,
doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00 (vždy v celou hodinu).

Ježov 75, 696 48 Ježov

tel., fax: 518 626 221

objezov@tiscali.cz

23.3.

www.jezov.cz

(SO) v 19:00 h Myslivecký bál – pořádá Myslivecký spolek Vlast
Ježov v KD v Žádovicích. Hraje Martin Láska band, místenky na
tel.: 734 715 426.

Kelčany
Kelčany 1, 696 49 Žádovice
podatelna@kelcany.cz

23.3.

tel.: 732 267 771

info@ippoz.cz

3.3.

www.zdraviarodina.cz

(NE) v 18:00 h Výživa pro zdravé kosti a klouby, zábaly a koupele
na posilu pohybového aparátu – kurz zdravé výživy a vaření, součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní knihy o zdraví.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
696 39 Lovčice 159

30.,31.3.

tel.: 518 625 728

www.kelcany.cz

(SO) ve 14:00 h XVII. Košt ovocných pálenek – pořádá Klub přátel
dobré zábavy Kelčany v sále a stanu na zahradě OÚ Kelčany. Degustace proběhne 8.3. (PÁ) v 18:00 h. K poslechu hraje CM. Vzorky pálenek se sbírají do 1.3. (PÁ): tel.: 777 021 902 (Pavel Šnajdr),
604 538 720 (Jindřich Medek). V ceně vstupného je sklenička, katalog, občerstvení (zabíjačka, pomazánky, koláče).

25.3.
30.,31.3.

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

Galerie Nenkovice
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

tel.: 518 622 621

nenkovice@nenkovice.cz

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

1.3.
2.3.
9.3.

16.3.

Žádovice
tel.: 518 625 822

www.skoronice.cz

(SO) ve 14:00 h Tradiční výstava vín – pořádá Vinařský spolek Skoronice v prostorách Obecního domu ve Skoronicích. Ochutnat můžete zajímavá vína nejen místních vinařů, od 18:00 h k tanci a poslechu
zahraje CM a k snědku pro vás připravíme výborný zvěřinový guláš.

Žádovice 41, 696 49

obec@svatoborice-mistrin.cz

1.–2.3.

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

1.–2.3.
1.3.
2.3.

www.obeczadovice.cz

(PÁ–SO) Fašaňk Žádovice
(PÁ) ve 20:00 h Válení na dýně – ostatkovou zábavu pořádá TJ Sokol
Žádovice v KD Žádovice. Hraje DH Žadovjáci, tombola, občerstvení.
(SO) v 10:00 h Průvod maškar vesnicí

Vrbasovo muzeum Ždánice

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín

www.mestovracov.cz

(PÁ) v 19:00 h Retro kino – promítání filmu Na samotě u lesa v kinosálu KD.
(SO) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá DDM Vracov ve sportovní hale ve Vracově. Pro děti budou připraveny různé hry, soutěže
a spousta zábavy.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – k tanci a poslechu bude hrát DH
Vracovjáci a CM Prameň ve sportovní hale. Ples bude zahájen předtančením Moravské Besedy. Chybět nebude bohatá tombola, vinotéka a občerstvení. O dobrou zábavu nebude rozhodně nouze.
(SO) ve 13:00 h Josefský košt vín – ve sportovní hale. K dobré náladě přispěje CM a od 18:00 h k tanci i poslechu zahraje skupina Šiška.

Skoronice
2.3.

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

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

(PÁ–SO) v 18:00 h Degustace ovocných pálenek – pořádá spolek
Mankyz, z. s. v KD.
2.3.
(SO) ve 14:00 h Otevření Muzea internačního tábora – otevírací
doba muzea: březen – listopad (SO,NE) 14:00–17:00; červen (ST,
SO,NE) 14:00–17:00; červenec – srpen (ST–NE) 14:00–18:00. Prohlídky skupin (min 5 os.) celoročně na tel.: 773 913 903. Součástí
prohlídky je i dvacetiminutové video o historii Internačního tábora
a vyprávění bývalých vězňů. Možnost zakoupení turistické známky,
publikace, samolepky i pohledů.		
vstupné 30 Kč
2.3.
(SO) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka obcí
6.3.–27.5. (ST–PO) Výstava Josefa Hasíka: MAKRO fotografie (hmyz) –
v KD. Vernisáž proběhne 6.3. (ST) v 18:00 h. Otevřeno (PO,ST,PÁ)
8:00–18:00.
9.3.
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek – pořádá spolek Mankyz, z. s. v KD.
12.3.
(ÚT) v 15:00 h Přednáška fyzioterapeutky Ester Böhmové – pořádá Charita.
16.3.
(SO) v 15:00 h Dětská pěvecká soutěž – XVI. ročník Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury, regionu jižního Kyjovska pořádá
Obecní kulturní dům, ZŠ a MŠ a Obec Svatobořice-Mistřín v KD.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

www.muzdanice.cz

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

Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

16.3.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

•

2.4. (ÚT) Dechová hudba GLORIA

•

5.4. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY

•

7.4. (NE) Divadelní představení NORMÁLNÍ DEBIL

•

9.4. (ÚT) VLADISLAV BLÁHA „Kytara od klasiky po blues“

•

10.4. (ST) 1. SETKÁNÍ KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ KYJOVSKO 60+

•

18.4. (ČT) MIROSLAV DONUTIL „Cestou necestou“

•

21.4. (NE) VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU

•

30.4. (ÚT) STAVĚNÍ MÁJE

•

3.5. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY

•

7.5. (ÚT) Houslista JIŘÍ POSPÍCHAL a jeho žáci

•

14.5. (ÚT) Dechová hudba VRACOVJÁCI

18.5. (SO) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – program pro děti

•

21.5. (ÚT) SCREAMERS „Smím prosit?" – Travesti skupina
(v předprodeji od 14.3. od 9:00 h)
25.5. (SO) KYJOVSKÝ ŠKOPEK
7.6. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ – hraje Martin Láska band v sokolovně,
občerstvení, polonéza.

Měsíčník
společenského dění

8.6. (SO) NOC NA KARLŠTEJNĚ – muzikál na letním kině
V kyjovském letním kině uvede Městské kulturní středisko jeden
z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně. Půvabná
komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž podle údajného zákazu
nesměly přebývat ženy, je plná slavných hitů Karla Svobody. Tento skvost české
muzikálové scény bude uveden v podání Městského divadla Brno.
vstupné zakoupené do 31.3. (NE) 450 Kč
• 3.8. (SO) XXIII. ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV

2.3.

23.3.

(SO) 8:00–17:00 Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené
v lovecké sezoně 2018–2019 – pořádá Jihomoravské sdružení pro
přírodu a myslivost o.p.s. ve spolupráci s ČMMJ z.s. Okresním
mysliveckým spolkem Hodonín, MěÚ Kyjov, Hodonín, Veselí nad
Moravou a MKS Kyjov v estrádním sále KD. Připraveny jsou zvěřinové hody, občerstvení, košt vína, prodej mysliveckých doplňků.
Otevřeno: 22.3. (PÁ) 8:00–13:00 pro školy a 23.3. (SO) 8:00–17:00
pro veřejnost. vstupné 50 Kč, děti a ZTP/P zdarma, katalog 50 Kč

24.3.

(NE) v 10:00 h Vyletěla holubička – XXIX. ročník soutěže dětských
zpěváků v divadelním sále KD. Zazpívají děti reprezentující region
severního Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. V doprovodném programu vystoupí
CM Kyjovánek.				
vstupné 50 Kč

24.3.

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit – 16. ročník setkání pěveckých sborů před radnicí. Účinkují: Ženské sbory z Dubňan, Suché Loze a Mužské sbory
Hútek Bánov, Svatobořice-Mistřín, Bukovany a Ratíškovice a Mužský pěvecký sbor z Kyjova s muzikou Jury Petrů. Pořadem provází
ženský sbor Tragačnice. Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjovem.		
vstup volný

•
•

tel.: 518 612 378

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

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00 – 17:00, (SO) 9:00 – 11:30
tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL – 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, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: 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 – duben 2019 je 12.3. (ÚT).
Změna programu vyhrazena.

JOSEFSKÝ KOŠT VÍN

(SO) ve 14:00 h Josefský košt vín – pořádá Vinařský spolek při ZO
ČZS Kyjov v estrádním sále KD. Více než 700 vzorků vín nejen z kyjovské oblasti, od 16:00 h hraje CM k poslechu i tanci. Degustace ke
koštu se koná 8.3. (PÁ) v 17:00 h v prostorách kulturního zařízení
Skláren Moravia Kyjov.
vstupné vč. katalogu a skleničky 300 Kč

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:
POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00

CO ŽIVOT DAL A VZAL

16.3.

15.–18.8. XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019
(30 pořadů ve 4 dnech, věhlasná jízda králů, 3000 krojovaných v průvodu)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

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

(SO) ve 14:00 h Co život dal a vzal aneb jubilejní Benefiční setkání přátel na podporu léčby leukémie ve spolupráci s Nadací pro
transplantace kostní dřeně a MKS Kyjov. Účast přislíbili: Josef Somr,
Jiří Grygar, Michaela Šojdrová, Jiří Čunek, Věra Luxová, Jiří Pavlica, Otmar Oliva, Zdena Wasserbauerová, Jiří Karas, František Lukl,
Ladislav Pavluš, Josef Kouřil, Anna Čarková. Na setkání s Vámi se
těší jubilant Vladimír Výleta st. Celý výtěžek ze vstupného bude poskytnut Nadaci pro transplantace kostní dřeně.
				
minimální příspěvek 50 Kč

•

•

město Kyjov

Významné akce v Kyjově

•

•

BŘEZEN 2019

www.mestokyjov.cz

16.5. (ČT) Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ
Petr Vondráček je populární český herec, moderátor, konferenciér, klavírista
a frontman skupiny Lokomotiva. Spoustu let exceluje v pořadu na rádiu Impuls
„Hudební omáčka Petra Vondráčka“. Také se zúčastnil úspěšné hudebně-zábavné
show Tvoje tvář má známý hlas.

•

KAM V KYJOVĚ
a okolí

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

▶ Otevírací doba: listopad – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po tel.
dohodě: 725 920 846.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely
vodních a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika, etnografie,
archeologie, přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
9.4.–31.5. (ÚT–PÁ) Marie Žampachová: obrazy – průřez tvorbou.
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
15.3.–9.5. (PÁ–ČT) Vladimír Matoušek: Sochy – průřez tvorbou významného brněnského sochaře, autora sochy Cyrila a Metoděje u katedrály
na Petrově v Brně, Vladimíra Matouška (*1956). Slavnostní zahájení proběhne 15.3. (PÁ) v 18:00 h.

Žeravice 40, 696 47 Žeravice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

•

Městský kulturní klub Vracov

www.nenkovice.cz

31.3.–7.4. (NE–NE) Výstava obrazů Jana Botka – pořádá Galerie při OÚ
v Nenkovicích. Vernisáž proběhne 31.3. (NE) v 15:00 h. Otevřeno:
(SO,NE) 15:00–18:30, (PO–PÁ) 14:00–17:30.

www.sardice.cz

(NE) ve 14:00 h Nedělní fašaňkové odpoledne s pochováváním
basy – pořádá Fos Šardičan v Obecní hale U Orla.
16.3.
(SO) v 19:00 h Oslava MDŽ – pořádají Ochotníci ze Šardic v Obecní hale U Orla.
29.–31.3. (PÁ–NE) Burza dětského oblečení – pořádá Klub maminek Šardice
v Obecní hale U Orla. (PÁ) 14:00–17:30 příjem zboží, (SO) 8:00–
17:00 prodej, (NE) 9:00–13:30 prodej a 17:00–18:30 výdej zboží.

www.sukulent.cz

(SO,NE) 13:00–17:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – skleník
o rozměrech 15 x 15 m plný sukulentních rostlin najdete v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak stále rovně, cesta končí našimi
vraty. Koupit si můžete sukulentní kytičky, originální keramiku pro
ně dělanou a literaturu „jak na to“.		
vstup volný

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

3.3.

tel.: 728 643 534

honc@sukulent.cz

starosta@skoronice.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

matrika@obec-kostelec.cz

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš

Hovorany

Ježov

www.sound44.com

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

www.bzenec.cz

(SO) v 19:00 h Fašanková zábava města Bzence – k poslechu a tanci
hraje DH Konúpci a DJ Tarock v KD.
(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek přišel ke své Rozárce – pohádku zahraje Loutkové divadlo Kašpárek v areálu zámku.
(ST) v 19:00 h Koncert Karla Plíhala – v KD.
(NE) ve 13:00 h Velikonoční výstava – pořádá SRPŠ v KD.

SOUND44
15.3.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411

www.obec-kostelec.cz

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

Bzenec

tel.: 732 411 075 (Bronislava Lacná)

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš

www.obecbukovany.cz

tel.: 518 614 790

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá Spolek Volnočas v KD Kostelec.
(SO) ve 14:00 h 22. Výstava vín – pořadá SK Kostelec v KD Kostelec. 800 vzorků, hodnotné ceny pro šampiony, bohatá tombola,
cimbálová muzika. Ke vstupnému bonus na nákup 1 lahve 0,7 l.

tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

Kašpárek v rohlíku revirvál
2.3.

obec.kostelec@wo.cz

2.3.
9.3.

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany

tel.: 776 859 903, 725 313 089

info@sokolicek.cz

Kostelec 260, 696 51 Kostelec

Hudební doprovod: Varmužova cimbálová muzika s primášem Pavlem Varmužou. V programu vystoupí zpěváčci z jižního Kyjovska
a dětské sborečky. Součástí bude také prezentace kroužku „Lidové
ornamenty ŠIKULKY“.
(PO) v 15:00 h Přednáška Mgr. Kulheimové (psychologie) – pořádá Charita.
(SO,NE) v 15:00 h Jarní výstava – pořádá TJ Sokol Svatobořice v sokolovně.

M
A

(ÚT) Moravský Písek – hrad – Bzenec (7,3 km)
(ÚT) Archlebov – Ždánice (4,7 km)		
(ÚT) Stavěšice – Šardice (6,3 km)		
(ÚT) Čejkovice – Mutěnice (9,1 km)		

Kostelec

R

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

5.3.
12.3.
19.3.
26.3.

▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. – přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
Nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan a keramiku tupeskou.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
Akce v březnu:
14.–17.3. (ČT–NE) Zvěřinové hody – zvěřinové hody jsou jednou z našich
velmi oblíbených a hojně navštěvovaných akcí. Speciality ze zvěřiny
od našeho šéfkuchaře můžete ochutnat již od čtvrtka! Doporučujeme rezervaci míst předem.
Připravujeme:
6.4.
(SO) Košt vín – tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, cimbálovou muziku i bohatou slováckou tombolu!

ZD
A

Odbor KČT Kyjovsko

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE

VYLETĚLA HOLUBIČKA

JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ

Udělejte něco pro své zdraví
do 13.4.

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC
(každou SO: 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4.) Město Kyjov
opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské
občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu hradí
každý sám.

▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve 13:43 h K.
Čapka (zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici),
ve 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve 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

1.3.

2.3.
2.3.
3.3.
3.3.
5.3.

10.3.

12.3.
15.3.

16.3.
18.3.
19.3.

20.3.
23.3.
24.3.

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

(PÁ) ve 20:00 h Basketbalový ples – hraje hudební skupina LORD
v estrádním sále KD. Skvělá zábava a bohatá tombola. Součástí programu twerkové vystoupení a mistr ČR v moderní magii Ondřej
Sládek. Pořádá oddíl basketbalu TJ Jiskra Kyjov. Předprodej vstupenek s místenkou na tel.: 774 531 172 (Radim Mezihorák), prodej
vstupenek také na místě konání.
vstupné vč. místenky 200 Kč
(SO) ve 14:00 h Co život dal a vzal aneb jubilejní Benefiční setkání
přátel na podporu léčby leukémie – více na titulní straně v sekci
Významné akce v Kyjově.
(SO) ve 20:00 h Kollárovci: Neúprosný čas – v divadelním sále KD.
Koncert je vyprodaný.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka se Slováckým souborem Kyjov – průvod vyjde od hospody U Jančů. Pořádá Slovácký soubor
Kyjov a MKS Kyjov.				
vstup volný
(NE) v 15:00 h Mejdan s Kašpárkem v rohlíku revirvál – více
v sekci Dům dětí a mládeže Kyjov.
(ÚT) v 19:00 h Žadovjáci – v divadelním sále KD. V samém centru
kyjovského Dolňácka, v Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly
nástroje muziky s názvem Žadovjáci. Brzy se zařadila mezi přední
amatérské dechové orchestry a její kvality byly zúročeny vítězstvím
v celostátní soutěži Zlatá křídlovka v r. 1978. V povědomí příznivců dechovky jsou Žadovjáci nejen díky rozhlasovým a televizním
pořadům a nahrávkám na CD, ale také díky mnoha vystoupením
doma a v zahraničí. Současným kapelníkem a uměleckým vedoucím
je Ladislav Svoboda.			
vstupné 150 Kč
(NE) v 15:00 h Zpíváme a tančíme s Míšou: Minidiskotéka v cirkuse – v estrádním sále KD. Všechny děti mají možnost se s Míšou
setkat na autogramiádě po vystoupení, vyfotit se, nebo si nechat
podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě.
Vstup do sálu: 30 minut před představením. Představení je vyprodáno.			
		
(ÚT) v 19:00 h Zdeněk Izer: Na plný coole – v divadelním sále KD.
Představení je vyprodáno.
(PÁ) ve 20:00 h Kočovné divadlo Ad Hoc: Nové TV – v divadelním
sále KD. Koukáte rádi na televizi? Koukáte na televizi? Nedokážete
se za všech okolností vyhnout koukání na televizi? Slyšeli jste něco
o televizním vysílání? Nové TV je tady právě pro vás! Přijďte nahlédnout do zákulisí televizního vysílání plného humoru a vtipných
písniček. Budete překvapeni.			
vstupné 100 Kč
(SO) ve 14:00 h Josefský košt vín – více na titulní straně v sekci
Významné akce v Kyjově.
(PO) ve 20:00 h Melanie Scholtz & Brian Charette: Homeland –
jazzový koncert v kině Panorama. Více v sekci JazzKlub Kyjov, z. s.
(ÚT) v 19:00 h Arioso Quartett Wien – v divadelním sále KD. Nástupem houslisty Libora Meisla do orchestru Wiener Symphoniker v roce
2008 přišla nabídka od kolegů W. Prochasky, B. Endelwebera a Martina Klimka (Wiener Philharmoniker) stát se členem Arioso Quartett
Wien. Letošní sezónu slaví ensemble již 25. výročí vzniku a poprvé
vystoupí v ČR s programem sestaveným speciálně k tomuto jubileu.
Můžete se těšit na díla vrcholných vídeňských skladatelů klasicismu
i romantismu.
vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti 50 Kč
(ST) v 19:00 h Petr Kolář: Jednou nebe zavolá – v divadelním sále
KD. Koncert je vyprodán.
(SO) 8:00–17:00 Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v lovecké sezoně 2018–2019 – více na titulní straně v sekci Významné
akce v Kyjově.
(NE) v 10:00 h Vyletěla holubička – více na titulní straně v sekci
Významné akce v Kyjově.

24.3.

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově – více na titulní straně
v sekci Významné akce v Kyjově.

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

1.3.
1.,2.3.

(PÁ) v 17:30 h Úhoři mají nabito ČR.........................................120 Kč
(PÁ) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Všechno nejhorší 2 USA/titulky
..........................................................................................................120 Kč
2.,9.,16.3. (SO) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR.................................................130 Kč
3.,17.3.
(NE) v 15:00 h Jak vycvičit draka 3 USA............. 110 Kč/RV 396 Kč
3.,24.3.
(NE) v 17:30 h Ženy v běhu ČR...................................................130 Kč
3.3.
(NE) ve 20:00 h Colette: Příběh vášně VB/USA/titulky..........120 Kč
6.3.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Bob a Bobek: Králíci z klobouku ČR.50 Kč
6.3.
(ST) v 19:00 h Kafarnaum Libanon/Francie/USA/titulky
.....................................................................................100 Kč/ČFK 80 Kč
7.,9.,16.,22.3.(ČT,SO,PÁ) v 17:00 h Captain Marvel USA *2D......................120 Kč
7.3.
(ČT) ve 20:00 h Kometa: Film (Z nebe do pekla a zpět) ČR.150 Kč
8.,10.3.
(PÁ,NE) v 17:00 h Captain Marvel USA *3D............................140 Kč
8.,21.,28.3. (PÁ,ČT) ve 20:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky...........110 Kč
10.,31.3. (NE) v 15:00 h Psí veličenstvo Belgie.................... 130 Kč/RV 468 Kč
10.3.
(NE) ve 20:00 h Sobibor Rusko/titulky.......................................110 Kč
12.3.
(ÚT) v 19:00 h André Rieu: Koncert ze Sydney – záznam koncertu
.............................................................190 Kč/studenti a senioři 170 Kč
13.3.
(ST) v 16:00 h Na střeše ČR.....................................................BS 60 Kč
13.3.
(ST) v 19:00 h Iluze – speciální uvedení filmu s režisérkou Kateřinou Turečkovou ČR/titulky..................................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
14.,23.3. (ČT,SO) v 17:30 h Kouzelný park USA/Španělsko *3D
..................................................................................... 140 Kč/RV 504 Kč
14.3.
(ČT) ve 20:00 h Mrazivá pomsta USA/titulky..........................130 Kč
15.,24.3. (PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Kouzelný park USA/Španělsko *2D
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
15.3.
(PÁ) ve 20:00 h Captain Marvel USA/titulky *2D....................120 Kč
17.3.
(NE) v 17:30 h Léto s gentlemanem ČR....................................100 Kč
17.3.
(NE) ve 20:00 h Zelená kniha USA/titulky................................100 Kč
18.3.
(PO) ve 20:00 h Melanie Scholtz & Brian Charette: Homeland –
jazzový koncert, více v sekci JazzKlub Kyjov, z. s....................180 Kč
20.3.
(ST) v 19:00 h Ivan Slovinsko/titulky.....................100 Kč/ČFK 80 Kč
21.,23.,29.,31.3.(ČT) v 17:30 h, (SO,PÁ,NE) ve 20:00 h LOVEní ČR................130 Kč
22.3.
(PÁ) ve 20:00 h Pašerák USA/titulky..........................................130 Kč
24.3.
(NE) ve 20:00 h Skleněný pokoj ČR...........................................120 Kč
27.3.
(ST) v 19:00 h Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři
Rumunsko/ČR/Francie/titulky................................100 Kč/ČFK 80 Kč
28.,30.3. (ČT,SO) v 17:30 h Dumbo USA *2D.................... 120 Kč/RV 432 Kč
29.3.
(PÁ) v 17:30 h Dumbo USA *3D............................ 140 Kč/RV 504 Kč
30.3.
(SO) ve 20:00 h My USA/titulky..................................................120 Kč
31.3.
(NE) v 17:30 h Putování se sobíkem Francie............................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 2. (ST) v měsíci
v 16:00 h nebo v 16:30 h.

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

do 30.4.
4.3.
6.3.

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

(ÚT) Výstava „Živé pochodně jako forma politického protestu:
Jan Palach a ti druzí“.
(PO) v 9:00 h Karel Havlíček Borovský: první tiskový proces –
beseda pro uživatele Centra sociálních služeb Kyjov v jídelně CSS
Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 17:00 h Proč mi zdravá strava nepomáhá – člověk slyší, že
mu zdravá strava pomůže vyřešit zdravotní problémy. Na přednášce
dostanete zásadní informace o chybách nejen začátečníků, a také

praktický návod na vaření, který vám může změnit život. Přednáší
consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve studovněčítárně.					 vstupné 100 Kč
7.3.–11.4. (ČT–ČT) Panenky s porcelánovými hlavičkami – sbírka starobylých panenek paní Evy Jandorové z Kyjova. Výstava je ke zhlédnutí
každý (ČT) na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
13.3.
(ST) v 17:00 h Bezradnost může být velkým požehnáním – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně. vstupné dobrovolné
14.3.
(ČT) v 18:00 h Opevnění Slovácka – přednáška Zdeňka Hanáčka
v přednáškovém sále, na téma výstavba čs. opevnění z let 1935–38,
mobilizace čs. armády v roce 1938 na Slovácku.
19.,26.3. (ÚT) Den v knihovně s panem Braillem – dopolední program pro
žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Společný projekt knihovny a oblastní odbočky
SONS. Program je možné objednat během celého roku na tel.: 603
447 852 nebo e-mailem reditelka@knihovna-kyjov.cz.
19.3.
(ÚT) v 17:00 h Beseda s chiropraktikem – povídání o bolestech
hlavy, ramenních, kyčelních kloubů, kolen a páteře. Jak se zbavit
těchto bolestí bez prášku a injekcí. Vše bude předvedeno na krátkých praktických ukázkách. Jak efektivně bojovat s cystami v prsou.
Jak vyloučit z těla stres a další ozdravná cvičení. Energetická obrana
organismu. Zvýšení imunitního systému – eliminace chřipky. Stravou proti nemocem. Přednáší chiropraktik Ing. Vinci Lászlo ve studovně-čítárně.			
vstupné dobrovolné
od 20.3. (ST) 8:30–9:00 Jarní kurz „Zakousni se do počítače“ – výuka v oblasti počítačů pro začátečníky bude mít celkem 6 lekcí. V případě
zájmu se můžete přihlásit osobně u paní Martiny Hradilové, tel.: 518
614 359 nebo na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz.
20.3.
(ST) v 17:00 h Beseda s oblíbenou autorkou Naďou Horákovou
z Mutěnic – autorské čtení z připravované knihy „Tajnosti sborovny“ v přednáškovém sále.		
vstupné dobrovolné
22.3.
(PÁ) v 18:00 h Hirudoterapie – léčení pijavicemi lékařskými. Přednáší členové Asociace specialistů hirudoterapie v přednáškovém
sále.				
vstupné dobrovolné
23.3.
(SO) 11:00–13:00 Osobní konzultace k tématu páteční přednášky
o hirudoterapii – v přednáškovém sále.
23.3.
(SO) v 9:00 h Sobota v pohybu: celodenní jarní cvičení – cchikung, sebeobrana, SMsystém-bolavá záda, power-jóga, jumping,
cvičení rodičů s dětmi v přednáškovém sále. Rezervace na tel.: 777
012 855 (Soňa Elčknerová).
29.3.
(PÁ) v 17:00 h Noc s Andersenem 2019 – akce pro děti ve věkové
kategorii 1.–4. tříd v oddělení pro děti a mládež. Letos slavíme 70.
výročí nakladatelství Albatros, které za tu dobu vydalo řadu báječných dětských knih, třeba i Atlas strašidel Daniely Krolupperové
a čím jiným to oslavit než převlekem za strašidlo. Zájemce prosíme
o vyzvednutí a vyplnění přihlášek, které jsou připraveny v dětském
oddělení.
Připravujeme na duben:
3.4.
(ST) v 9:00 h Slavnostní otevření FAMILY POINTU v knihovně – v 9:30 h následuje program pro maminky s dětmi. Budeme
si povídat o knížkách podle věkových kategorií dětí v předškolním
věku. Tato akce proběhne k celorepublikovému projektu „Bookstart
– s knížkou do života“. Prosíme maminky, které by se chtěly zúčastnit, aby se přihlásily v dětském oddělení buď osobně nebo e-mailem
detske@knihovna-kyjov.cz a uvedly počet dětí, se kterými přijdou.
Počet míst je omezen.
od 11.4. (ČT) 15:00–16:30 Kurz PC pro pokročilé – celkem 4 lekce, které
probíhají vždy (ČT). V případě zájmu se můžete přihlásit osobně
u paní Martiny Hradilové, na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz
nebo tel.: 518 614 359.

muzeum.kyjov@masaryk.info

23.3.

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 518 697 583, 606 765 030

d.sedlackova@mukyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
do 3.3.
(NE) Výstava „Amorfní struktury“ – tvorba karvinského textilního výtvarníka, malíře, grafika a lektora MgA. Tomáše Oslizloka.
7.–28.3. (ČT–ČT) Výstava Vodní svět – město Kyjov a ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na prezentaci výtvarných prací a keramiky svých žáků. Vernisáž výstavy se uskuteční 7.3. (ČT)
v 16:00 h.

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

barbora.lungova@centrum.cz

www.galeriedoma.cz

(PÁ–SO) Filip Nádvorník: Obrazy – vernisáž proběhne 8.3. (PÁ)
v 17:30 h.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 139, 739 272 215

ddm@domecekkyjov.cz

3.3.

16.3.

www.domecekkyjov.cz

(NE) v 15:00 h Mejdan s Kašpárkem v rohlíku – prezentace kroužků DDM Kyjov + mejdan s Kašpárkem v KD Kyjov.
(SO) Párty na Domečku s přespáním – hry, soutěže, filmy.

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

1.3.

16.3.
18.3.

tel.: 518 612 338

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Půljablkoň – v Pražírně Kyjov. Půljablkoň je nejmladším
projektem lídra skupiny Jablkoň Michala Němce, který se spojil s mladou
zpěvačkou výjimečného hlasu Marií Puttnerovou (Jablkoň, Zvíře jménem
Podzim, Cymbelín, I vši, VUS Ondráš). Zpěv obou protagonistů a zvuk
Němcových kytar navíc doplňují skvělí instrumentalisté: Michal Nejtek
(AGON, NTS, Face of the Bass, Pavlíček a Trio), Jan Jirucha (Bucinatores, AGON, MCH Trio, Big Band Gustava Broma), Pavel Zlámal (B-Side
Band, Gone Hepsville, Next Phase, George Cremaschi & Pavel Zlámal),
Petr Chlouba (Jablkoň, OPSO, Trijo, AGON).
vstupné 100/70 Kč
(SO) ve 20:30 h Ondřej Štveráček Quartet feat. Gene Jackson – v Pražírně Kyjov. Ondřej Štveráček (CZ, tenor a soprán saxofon), Gene
Jackson (USA, bicí nástroje), Klaudius Kováč (SK, klavír), Tomáš Baroš
(CZ, kontrabas).
vstupné 100/70 Kč
(PO) ve 20:00 h Melanie Scholtz, Brian Charette: Homeland – koncert
v rámci JazzFestu Brno v Kině Panorama. Melanie Scholtz (zpěv), Brian Charette (klávesy, elektronika). Brian Charette se svými syntezátory
a elektronickými bicími dodává hudbě funk a nakažlivé beaty. Sebevědomá vokalistka Melanie Scholtz zaujme nejen výjimečným témbrem
svého hlasu a hrou s vrstvením smyček, ale i lehkostí, s jakou přechází
z jihoafrické xhoštiny do mnoha dalších jazyků.
vstupné 180 Kč

www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, změna otevírací
doby v (NE) 13:00–17:00. Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
do 3.4.
(ST) Krása ukrytá nejen v jehlicích – výstava prezentuje háčkované
a pletené šaty, halenky i bytové doplňky veselské rodačky Marie Sedláčkové, která spolu s významnou českou oděvní návrhářkou Marií

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

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

1.3.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: MONARCH – India Pale Ale, světlé silné pivo 15% (svrchně kvašená). Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na březen: Steaky, bifteky a čerstvé bylinky
Připravujeme na duben:
▶ Jehněčí, kůzlečí, králičí speciality

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

tel.: 777 120 988

www.zahradkaukulky.cz

Tradiční pivní košty „U Kulky“:
1.3.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Hubertus 12 – Pivovar Kácov
8.3.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Krušovice 12 pšeničné – Pivovar Krušovice
15.3.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Lobkowicz Premium 12 – Pivovar Protivín
22.3.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Ogar 12 – Minipivovar Kunčice p. Ondřejníkem
29.3.
(PÁ) v 10:00 h Pivo Francinův ležák 12 – Postřižinský pivovar
Nymburk
do 14.4. (NE) probíhá hodnocení piv – účastníci hodnocení získávají vždy
4. pivo zdarma a postupují do slosování o hodnotné ceny. Pro skupiny
zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat předem.

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

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

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 tematikou.
Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
18.–24.3. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé – ve Vinotéce Kyjov na Palackého ulici můžete ochutnat gurmánskou specialitu vyrobenou z červeného vína podle tradiční receptury.

znání a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

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

Kyjovský pivovar

kukulka@seznam.cz

Galerie Doma
8.–23.3.

Připravujeme na duben:
23.–28.4. (PO–NE) Ochutnávka vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti – ve Vinotéce Kyjov na Palackého ulici.

Komenského 596, Kyjov

Vinotéka Régio/Lidová jizba

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

Zelenou pořádala v 90. letech módní přehlídky v předních brněnských hotelech.
(SO) 9:00–13:00 Kurz pletení – v prostorách nové budovy muzea.
Prodej zahájen, kapacita omezena! Kontaktní osoba: (Mgr. Věra Colledani: v.colledani@masaryk.info, tel.: 606 216 790).

tel.: 603 281 237

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Zeptejte se v březnu 2019 na volná místa se slevou ve skupinových kurzech
angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a italštiny. Vyzkoušet
můžete také individuální kurzy či jazykový certifikát. Poskytujeme i přípravu
k maturitní zkoušce.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: denně 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 7–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení
problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen, bijáku
a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Odříkání
7.3.
(ČT) v 15:00 h Výroba šperků
14.3.
(ČT) v 15:00 h Parlament
28.3.
(ČT) v 15:00 h Malování na triko

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“.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně
prožívat své stáří, tak přijďte mezi nás.
▶ 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, vy-

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.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. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Akce:
5.3.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou při šálku kávy – v penzionu.
12.3.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – v jídelně penzionu, p. Zdeněk
Choura.

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

5.3.
6.3.
7.3.
12.3.
13.3.
14.3.
19.3.
20.3.
21.3.
26.3.
27.3.
28.3.

www.kmk.wbs.cz

(ÚT) 9:30–11:30 Vrány
(ST) 16:00–18:00 Masopustní hostina
(ČT) 9:30–11:30 Kytička k MDŽ
(ÚT) 9:30–11:30 Kvetoucí kočičky
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Jarní úklid
(ÚT) 9:30–11:30 Sněženka
(ST) 16:00–18:00 Jarní květiny
(ČT) 9:30–11:30 Kuřátko
(ÚT) 9:30–11:30 Beruška
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Sedmikráska

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil

kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008

www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (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 tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematické bohoslužby v malém sále KD Kyjov.
10.3.
(NE) v 16:00 h Proč pomáhat? – tématem provede Jonathan Blowers.
14.4.
(NE) v 16:00 h Pomáhejme si vzájemně! – 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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny s dětmi, (ČT)
v 18:30 h, (PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h, (NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h.
6.3.
(ST) v 6:45 h a v 18:30 h Popeleční středa – mše sv. s udělováním
svátostiny popelec.
od 8.3.
(každý PÁ,NE) v 17:55 h Křížová cesta – přijďte prožít poslední cestu Pána Ježíše.
20.3.
(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 v Kyjově.

