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

9.1.
16.1.
30.1.

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) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně na ZŠ Komenského na Újezdě pro holky
i kluky ve věku od 5ti let. Mají-li Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném
týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 50 Kč jako příspěvek za tělocvičnu s dětmi
probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční
fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především
nad Biblí – „Modlitby matek“. V prostorách KMK na Mlýnské ulici.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti.
Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno
pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak
i pro pokročilé.

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

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

Restaurace otevřena: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
▶ Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na
ponících jsou v zimním období na objednávku předem, jízda minimálně 30 minut. Prohlídky
mlýna jsou možné denně 11:00 – 17:00.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy či džbánky, aj.).
Akce v lednu:
12.–17.1.
(ÚT–NE) Rybí speciality – i letos jsme pro naše hosty připravili již tradiční týden
rybích specialit na Bukovanském mlýně. Budete mít možnost ochutnat tradiční i méně známé
rybí pokrmy připravené z čerstvých ryb. O víkendu je navíc ve vybraných časech k dispozici
zkušený sommeliér, který Vám nabídne ta nejlepší vína z naší vinotéky, vhodná k pokrmům z ryb.
Připravujeme na únor:
18.–21.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – zimní zvěřinové hody jsou jednou z velmi oblíbených a hojně navštěvovaných akcí. Speciality ze zvěřiny od našeho šéfkuchaře můžete ochutnat již od čtvrtka!

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

10.1.

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

16.1.
23.1.

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

Poděkování:
Loutkové divadlo Kašpárek děkuje všem svým divákům a podporovatelům za jejich přízeň a přeje
všem po celý rok 2016 spoustu lásky, zdraví, pochopení a klidu. Kašpárek doufá, že se při pohádkách bude s vámi setkávat i v novém roce a těší se na vás.

Lovčice 119, 696 36

24.1.

23.1.

tel.: 518 633 472

tel.: 518 631 325
www.damborice.cz

(SO) ve 20:00 h Obecní krojovaný ples – pořádá Obec Dambořice a FS Salajka
z.s. Dambořice v KD Dambořice.
(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá MS Podlesí z.s. Dambořice v KD Dambořice.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

22.1.
23.1.

zs.lovcice@centrum.cz

(NE) ve 14:30 h Dětský karneval s Tetinami – pořádá ZŠ a MŠ, Lovčice v KD.

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

16.1.
23.1.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

16.1.
23.1.
24.1.
30.1.

kultura@milotice.cz

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

9.1.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(PÁ) v 17:30 h Degustace vín starších ročníků – pořádá ZO ČZS Milotice v KD.
(SO) ve 20:00 h Farní ples – pořádá Římskokatolická církev Milotice v KD, hraje
Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce.
(SO) v 15:00 h Košt vín starších ročníků – pořádá ZO ČZS Milotice v KD.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá Obec Milotice a ZŠ a MŠ Milotice v KD,
hraje Vivien band ze Zlína.
(NE) v 15:00 h Dětský krojový ples – pořádá KDU-ČSL v KD, hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce.
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – pořádá SDH Milotice v KD, hraje DH Svatobořáci.

Moravany
Moravany 73, 696 50 Moravany
moravany@tiscali.cz

30.1.

15.1.

tel.: 607 005 066
www.obecmoravany.cz

Uhřice

31.1.

Násedlovice
23.1.
30.1.
31.1.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – hrají Bojané v KD
(SO) ve 20:00 h Mikroregionální krojovaný ples – hraje Vlkošáci v KD
(NE) v 15:00 h Dětský maškarní karneval – v KD

23.1.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

15.1.

(SO) ve 20:00 h XXV. Ples květů – pořádá SK Uhřice v KD v Uhřicích. Hraje DH
Moravská veselka. Pro všechny je připravena bohatá tombola a plesová kuchyně.
Předprodej vstupenek na tel.: 608 001 567 (Petr Meduna).
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá MŠ a ZŠ Uhřice v KD v Uhřicích. O zábavu se postará divadlo Netratrdlo a letošní program je na téma Z pohádky do
pohádky…Děti se po celou dobu karnevalu baví. Karneval je propojen soutěžemi,
hudbou a bohatou tombolou.

696 06 Vacenovice 644
zdenekno@seznam.cz

31.1.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(PÁ) ve 20:00 h Obecní ples James Bond – hraje a zpívá Markéta Luskačová
a Vlastimil Novák, vystoupení místní mládeže, tombola, perníčková volenka.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel: 732 172 552 (Zdeněk Novotný – organizační vedoucí)
www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h XII. Předfašaňkové setkání mužských sborů – Mužský sbor z Vacenovic si Vás dovoluje pozvat do sálu Hospody U Letochů ve Vacenovicích. Přijďte
si nejen poslechnout, ale i zazpívat krásné lidové písničky se sbory ze všech koutů
Moravského Slovácka. Těšíme se na Vás.

Vlkoš

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(SO) pro děti v 15:00 h, pro dospělé ve 20:00 h Maškarní ples pro děti a dospělé – pořádají SDH a obec Ostrovánky v KD Ostrovánky. K tanci a poslechu hraje
Vávra–Ventrča. Srdečně zvou, zejména nápadité masky, pořadatelé.

tel.: 518 631 630
www.uhrice.cz

Mužský sbor z Vacenovic, o. s.

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
obec@ostrovanky.cz

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

(SO) v 15:00 h Oslava výročí 100 let od narození MUDr. Karla A. Macháčka
– lékaře RAF, spoluzakladatele Mezinárodního dne studentstva a Rytíře českého
lékařského stavu. Program: v 15:00 h Slavnostní akt pojmenování místní školy za
účasti významných hostů. V 16:00 h koncert vojenské hudby Olomouc Swing Dixie.
Součástí oslavy bude výstava Život a dílo MUDr. K. A. Macháčka. Širokou veřejnost
srdečně zve Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra a obec Vlkoš. Akce se
koná v Sokolovně ve Vlkoši (ZŠ Vlkoš).
vstup zdarma
(PÁ) ve 20:00 h VI. Dobový ples 30. – 40. léta – 1. Republika, Protektorát BaM –
Chcete zažít opravdový ples? Pak přijďte do sokolovny ve Vlkoši. Military muzeum
generála Sergěje Jana Ingra z.s., Lvíček Míra si dovoluje pozvat velevážené publikum. K poslechu a tanci hraje Melody Gentlemen Lednice. Předprodej biletek na
tel.: 608 025 233.

Uhřice 177, 696 34 Žarošice
starosta@uhrice.cz

23.1.

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – pořádají Vinaři a zahrádkáři Moravany v KD Moravany. V 17:00 h hraje CM Hudci z Kyjova. Srdečně zvou pořadatelé.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá MS Hubert v Obecní hale U Orla, hraje
DH Šardičanka.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá Fos Šardičan v Obecní hale U Orla, hraje
DH Šardičanka.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra

Milotice
8.1.
9.1.

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) Taneční prodloužená – SRPŠ ZŠ v KD.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – taneční a módní show v KD. Pořádá soubor
Lúčka a sdružení Patnáctka pro občany.
(PÁ) ve 20:00 h Hasičský ples v Sokolovně (SDH Svatobořice).
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples obce – v KD hraje Eager Swingers, předtančení
polonézou, v kulturním programu se představí Swingteam Dubňany.
(SO) ve 20:00 h Dolňácký krojovaný ples – v KD – krojované skupiny předtančí
Moravskou besedu, k tanci i poslechu bude hrát DH Liduška z Dolních Bojanovic.

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

ZŠ a MŠ, Lovčice, okres Hodonín,
příspěvková organizace

Dambořice
16.1.

www.obec-kostelec.cz

696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

9.1.
16.1.

30.1.

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – v KD Kostelec, pořádá spolek Volnočas. K tanci
a poslechu hraje Cheekiest z Brna. V programu bude ochutnávka vín a pomazánek.
(SO) 18:00–19:30 Výuka folklorních tanců pro všechny věkové skupiny – přijďte
si každou sobotu zatančit do KD v Kostelci. Výuku povedou Sylva Spáčilová a Radek Hochman. Na všechny tanečníky se již srdečně těšíme. Počet lekcí dle zájmu
účastníků. Info na tel.: 737 754 170, e-mail: sylvaspacilova@seznam.cz nebo na
facebooku.				
kurzovné zdarma

(NE) v 16:00 h Bezhlavý rytíř– pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku.			
vstupné dobrovolné

Dambořice 69, 696 35
starosta@damborice.cz

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

(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – pořádá TJ Zemas Hovorany v sokolovně v Hovoranech.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá SDH Hovorany v sokolovně v Hovoranech,
hraje DH Stříbrňanka.
(SO) ve 20:00 h Vinařský ples –pořádá Spolek Hovoranských vinařů o.s., v sokolovně v Hovoranech.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
obec.nasedlovice@seznam.cz

Loutkové divadlo Kašpárek

Svatobořice-Mistřín

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

30.1.
31.1.

Kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

16.1.
23.1.

30.1.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) v 19:30 h Hasičský ples – ples se uskuteční ve sportovní hale ve Vracově.
K tanci a poslechu zahrají DH Skoroňáci.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – nejen pro všechny milovníky sportu je ples sportovců ve sportovní hale. Čeká Vás spousta zábavy, můžete si vyzkoušet různé sportovní disciplíny a budete svědkem vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý
rok. K tanci hraje hudební skupina Focus rock.
(SO) v 19:30 h Farní ples – tradiční ples se spoustou humorných scének, na kterém
zahraje pan Kostílek. Letos opět ve sportovní hale ve Vracově.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

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

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

Žarošice
Žarošice 14, 696 34 Žarošice
obec.zarosice@tiscali.cz

16.1.
30.1.

tel.: 518 631 530
www.zarosice.cz

(SO) ve 20:00 h Hasičský krojovaný ples – v Katolickém domě, stárci a krojovaná
chasa předtančí Moravskou besedu.
(SO) Žarošické ostatky – obchůzka tradičních masek spojená s lidovými zvyky.

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

16.1.
30.1.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – v sokolovně – diskotéka, tombola, pořádá TJ
Sokol Žeravice.
(SO) ve 20:00 h Školní ples – v sokolovně – hraje Férum Strážnice, polonéza, pořádá Klub rodičů ZŠ a MŠ Žeravice.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

10.1.
23.1.

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

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

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(NE) ve 14:00 h Dětský krojový ples – v KD, hraje DH Veselá muzika z Ratíškovic
a CM z Vracova. Předtančení Moravské besedy. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – v KD, hraje DH Svárovanka a CM z Vracova. Předtančení Moravské besedy. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB 2016
Máte možnost zakoupení permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb 2016 na pokladně DK v době předprodeje - pondělí, středa, čtvrtek 13.30 – 16.30 h a v Informačním
centru Kyjov

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: leden – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po dohodě.
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice, sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstava v zámecké vile (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu):
30.10.–17.1. (PÁ–NE) Výstava Ohne Tittel – autoři: Z. Gajdoš, R. Hábl, R. Hanke, L. Jarcovják,
Z. Macháček, P. Preisner, I. Sedláček.

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

30.1.

starosta@zeletice.cz

Kam v Kyjově
a okolí

Leden 2016

vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč.
Začátky koncertů v 19 hodin.
Vystoupí dechové hudby:
12. ledna
DRIETOMANKA	
08. března	SVATOBOŘÁCI	
03. května
VACENOVJÁCI
11. října	MISTŘÍŇANKA
13. prosince	STŘÍBRŇANKA
Úterý 5.1.2016

19:30		

Úterý 9.2.2016

19:30		

02. února
BABOUCI
12. dubna 	SKALIČANÉ
13. září
KAMENÍKOVI MUZIKANTI
08. listopadu	MLADÁ MUZIKA ŠARDICE

divadelní sál DK Kyjov
150 Kč, senioři a studenti 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA	
novoroční koncert
A PĚVECKÝ SBOR CARMINA VOCUM

Středa 10.2.2016
18:00		
JIŘÍ KOLBABA 			

Kino Panorama Kyjov
cestovatelská diashow

160 Kč

Středa 17.2.2016
19:00		
VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND

Kino Panorama Kyjov
koncert

390 Kč

Středa 16.3.2016
19:00		
FRANKIE A JOHNNY
		
hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma

divadelní sál DK Kyjov
divadelní komedie

280 Kč

Středa 6.4.2016
19:00		
divadelní sál DK Kyjov
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
		
divadelní komedie
hrají Michaela Dolinová, David Suchařípa, Iva Hüttnerová

250 Kč

Čtvrtek 7.4.2016
KAREL PLÍHAL

190 Kč

19:00		
		

divadelní sál DK Kyjov
koncert

Vstupenky na tyto akce jsou již v předprodeji

(SO) ve 20:00 h XIII. Farní ples – v KD, hraje Vonička V-Band.

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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
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Významné akce v Kyjově
TOUR DE KYJOV

31.12.

(ČT) ve 12:00 h 9. ročník cyklo vyjížďky pro všechny – TOUR DE KYJOV – Poslední kilometr – CK SOKOL DACOM PHARMA KYJOV A MĚSTO KYJOV
Vás zvou na tuto akci konanou ještě v měsíci prosinci. Můžete absolvovat trasu od
10 km do 20 km. Projedeme se po okolí Kyjova. Startujeme u radnice a dále se bude
pokračovat po cyklostezce Mutěnka. Ve Svatobořicích doleva po Hraběcí k Milotickému zámku, dále nás čeká zdravice kastelána s malým občerstvením, potom
se bude pokračovat po silnici na Skoronice, za kostelem doleva na cyklostezku do
Kyjova s cílem opět u radnice. Letos se nepojede ostrý závod, bude to manifestační
vyjížďka. Více informací: 724 569 705 (pan V. Hušek), mail: ckkyjov@seznam.cz.

5.1.

(ÚT) v 19:30 h Novoroční koncert s přípitkem v rámci cyklu KPH – komorní orchestr města Kyjova a pěvecký sbor Carmina Vocum s přípitkem starosty města
Kyjova – v divadelním sále DK. Svátečně laděný program v podání kyjovského
souboru, který má v současnosti dvacet stálých členů. Od svého počátku soubor
spolupracuje se sborem Carmina Vocum.
vstupné 150 Kč, senioři, studenti 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč.

23.1.

Novoroční koncert

60. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia
a Střední zdravotnické školy Kyjov

(SO) ve 20:00 h 60. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy Kyjov – v estrádním sále zahraje kapela Magic Melody z Vracova. Čeká
na Vás bohatá tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou studentů. Pořádá
SRPŠ. Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat na sekretariátu školy, více
na www.gymkyjov.cz.

Připravujeme
19.2.

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

divadelní sál DK Kyjov
150 Kč, senioři a studenti 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
CELLO ENSEMBLE SOLITUTTICELLI	
koncert violoncellového kvarteta

Vrbasovo muzeum Ždánice

www.zdraviarodina.cz

Pravidelné Kluby zdraví Vracov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ST) v 17:30 h (20.1., 24.2., 23.3.) v nadaci Chamartin, Luční 770, Vracov. Součástí Klubu zdraví jsou ochutnávky, zdravotní měření, masáže šíje, ukázky
receptů a odborná přednáška o prevenci nemocí, přírodních lécích a zdravém životním stylu.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Permanentní vstupenka je v hodnotě 880 Kč (9 koncertů),

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

(SO) ve 20:00 h Obecní ples – v sále sokolovny hrají DH Vracovjáci a CM P. Růžičky.
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – v sále sokolovny, pořádá ZŠ a Krušpánek o.s.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Seminář Světem Bible ve Vracově
▶ 5.1.–15.3. (ÚT–ÚT) v 17:30 h každé (ÚT),(PÁ),(NE) – multimediální obrazový cyklus základních témat Knihy knih – Bible. Pro každého účastníka je zdarma obrázková Bible v moderním jazyce (při min. 50% účasti). Obdržíte písemný souhrn z každé lekce. Můžete se těšit např. na
témata: Budoucnost světa, Jak vznikl svět?, Proč jsme tady a kam směřujeme?, Proč trpí nevinní
a kdy skončí zlo?, Co se děje po smrti?, Jaké je pravé Biblické Desatero?, Kdo byl Ježíš?, Co říká
Bible o zdraví, manželství, záchraně či věčném životě? Jak to bude vypadat na Nové Zemi? Místo
konání semináře v nadaci Chamartin, Luční 770, Vracov.		
vstup volný

M
A

Hovorany

R

(ÚT) Tříkrálová korunka
(ČT) Zimní rukavice
(ÚT) Zasněžený domeček
(ČT) Lepíme tučňáky
(ÚT) Lednové městečko
(ČT) Lyžaři
(ÚT) Nekonečná šála pletená na rukou
(ČT) Sněhové vločky

ZD
A

5.1.
7.1.
12.1.
14.1.
19.1.
21.1.
26.1.
28.1.

Reprezentační ples města Kyjova

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK vystoupí
orchestr Dušana Mathona ze Zlína, CM Jury Petrů a MAMMA MIA. Ples zahájí slavnostní předtančení a ukázky společenských tanců. Speciálními hosty letos
budou Jan Čenský a Petr Salava. Postrádat nebudete ani coctail bar a barmanskou
show s ochutnávkou míchaných nápojů, ochutnávku moravských vín a samozřejmě
bohatou tombolu.
vstupné v předsálí 300 Kč, v salonku 330 Kč a v sále 350 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
Bruslení na ledové ploše v areálu
Městského stadionu Kyjov

▶ Město Kyjov otevřelo pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno každý den:
PO–PÁ	
8:00–12:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také veřejnost
13:00–20:00 veřejnost
20:30–21:30 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň
3 dny předem
SO–NE
10:00–19:30 veřejnost
8:00–9:30 a 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se
správcem alespoň 3 dny předem
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Bruslení probíhá v blocích dlouhých 2 h. Vstupné se platí za blok v délce 2 hodiny následovně:
školy 10 Kč/osoba/blok děti do 6 let zdarma
dospělí a děti nad 6 let 30 Kč/osoba/blok
doprovod 10 Kč/osoba/blok		
pronájem kluziště 800 Kč/hodina
▶ podrobnější informace včetně rozpisu bruslení naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

▶ Služba pro pořadatele kulturních, společenských a ostatních akcí – KALENDÁŘ AKCÍ - NA
WEBU MĚSTA KYJOVA – Město Kyjov prostřednictvím svých webových stránek nabízí novou službu pro pořadatele kulturních, společenských a také ostatních akcí v Kyjově – Kalendář
akcí. Tento najdete v liště na pravé straně webových stránek města Kyjova. Zde se Vám nabízí další
možnost jednak získat přehled o termínu akcí a událostí během celého roku a také samozřejmě
možnost zadat či zveřejnit svou akci i touto formou. V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail: info@mukyjov.cz (do e-mailu uvádějte vždy předmět: Kalendář akcí!) nebo telefonicky: 518 323 484 nebo 602 155 679.

20.1.
(ST) v 19:00 h Joy USA..............................................................................90/ČFK 70 Kč
21.1.
(ČT) v 17:30 h Kyky ryky a pár vajec Mexiko*2D.............................. 100/RV 360 Kč
21.,22.,23.,24.1.(ČT–NE) ve 20:00 h Revenant Zmrtvýchvstání USA..................................... 120 Kč
22.1.
(PÁ) v 17:30 h Kyky ryky a pár vajec Mexiko*3D.............................. 120/RV 432 Kč
23.,24.1.
(SO,NE) v 17:30 h Ledová sezóna Mexiko........................................... 110/RV 396 Kč
24.1.
(NE) v 15:30 h Hodný dinosaurus USA............................................... 100/RV 360 Kč
27.1.
(ST) v 19:00 h Láska z Khon Kaen Thajsko...........................................90/ČFK 70 Kč
28.,29.1.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Lída Baarová ČR.................................................................. 120 Kč
28.,29.,30.1. (ČT–SO) v 17:30 h Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda USA...... 110/RV 396 Kč
30.,31.1.
(SO,NE) ve 20:00 h Poldův švagr USA............................................................... 120 Kč
31.1.
(NE) v 15:30 h Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda USA.............. 110/RV 396 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý
| ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen
pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase,
protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít
o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se
konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h).

Městské kulturní středisko

Městská knihovna

Upozornění občanům Kyjova
Upozornění občanům Kyjova

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

9.1.

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

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – v estrádním sále DK Vám k poslechu a tanci
zahraje skupina Panorama Band. Zvěřinové speciality a věcné a zvěřinové ceny.
Pořádá myslivecký spolek Hubert Kostelec. Předprodej proběhne 6.1.(ST) v čase
16:00–18:00 na pokladně DK Kyjov.		
vstupné 200 Kč
11.1.
(PO) v 19:30 h Taneční večer – v estrádním sále DK. Zveme všechny milovníky
tance na taneční večer u příležitosti ukončení tanečního kurzu pro dospělé pod
vedením tanečního mistra Libora Brožíka.		
vstup volný
12.1.
(ÚT) v 19:00 h Drietomanka – v divadelním sále – zahajovací koncert Seriálu dechových hudeb 2016. Tento koncert je věnovaný velkému jubileu a novému CD,
které tato DH vydává.				
vstupné 150 Kč
20.–21.1.
(ST–ČT) v 18:00 h Ples kurzu tance a společenské výchovy – Slavností ukončení
kurzu – v estrádním sále DK. Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců. vstupné 80 Kč
30.1.
(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ J. A. Komenského – v estrádním sále zahraje hudební
skupina Charlie‘s K band. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ J.
A. Komenského Kyjov. Předprodej vstupenek a místenek v Informačním centru
Kyjov.				
vstupné 100 Kč, místenka 50 Kč
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička, bližší informace na
tel.: 518 614 525 programové oddělení, přihlášky zasílejte na: program@mkskyjov.cz, uzávěrka
přihlášek 31.1.(NE).
Připravujeme na únor:
2.2.
(ÚT) DH Babouci – koncert
6.2.
(SO) Farní ples
9.2.
(ÚT) KPH – Cello Ensemble Solitutticelli – koncert
10.2.
(ST) Cestovatel Jirka Kolbaba
13.2.
(SO) Včelařský ples
17.2.
(ST) Věra Špinarová – koncert s kapelou
19.2.
(PÁ) Reprezentační ples města Kyjova
20.2.
(SO) Sklářský ples
27.2.
(SO) Ples Domova Horizont

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

2.1.
2.,3.1.
3.1.
3.1.
6.1.
6.1.
7.,9.1.
7.,8.,9.1.
8.,10.1.
10.,14.1.
10.1.
13.1
13.1.
14.,15.,16.1.
15.,16.,31.1.
17.1.
17.1
17.1.

(SO) v 17:30 h Aldabra: Byl jednou jeden ostrov ČR*3D.............................. 120 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Padesátka ČR....................................................................... 110 Kč
(NE) v 15:30 h Žabák Ribit Malajsie..................................................... 100/RV 360 Kč
(NE) v 17:30 h Aldabra: Byl jednou jeden ostrov ČR*2D.............................. 100 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Ovečka Shaun ve filmu VB/Francie.............................50 Kč
(ST) v 19:00 h Perfektní den Španělsko..................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Bod zlomu USA*2D............................................................ 110 Kč
(ČT,PÁ,SO) v 17:30 h Padesátka ČR................................................................... 110 Kč
(PÁ,NE) ve 20:00 h Bod zlomu USA*3D........................................................... 150 Kč
(NE,ČT) v 17:30 h Žabák Ribit Malajsie.............................................. 100/RV 360 Kč
(NE) v 15:30 h Sněhová královna Rusko*2D...................................... 100/RV 360 Kč
(ST) v 16:30 h Vánoční kameňák ČR................................................................BS 60Kč
(ST) v 19:00 h Králové hor Rakousko...................................................100/ČFK 80 Kč
(ČT–SO) ve 20:00 h Sázka na nejistotu USA..................................................... 110 Kč
(PÁ,SO,NE) v 17:30 h Muzikál ČR...................................................................... 130 Kč
(NE) v 17:30 h Sněhová královna Rusko*3D...................................... 110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h Vánoční kameňák ČR.............................................................BS 80Kč
(NE) v 15:30 h Malý princ Francie *2D................................................ 100/RV 360 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

1.11.–30.6.

5.1.
13.1.
20.1.
28.1.

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

(NE–ČT) Lovci perel – celostátní soutěž pro dětské čtenáře. Děti si půjčují knihy označené jako „perlorodky“, u kterých odpovídají na dané otázky ke knize. Při
správné odpovědi obdrží perlu, kterou si navléknou na „šňůru perel“ s vlastním
jménem. Nejpilnější lovci perel budou odměněni při slavnostním vyhlášení na
konci školního roku. Bližší informace v dětském oddělení.
(ÚT) v 9:00 h Novoroční setkání s uživateli Centra sociálních služeb – v Centru
sociálních služeb Kyjov.				
vstup zdarma
(ST) v 17:00 h Cesta od prociťovaných zvuků k hlubokému zvuku vnitřního ticha – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala, studovna – čítárna vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Nový cyklus přednášek Ivy Matyášové, lektorky a poradkyně metody Feng Shui, studovna – čítárna.
(ČT) v 9:00 h Průběžné vyhodnocení soutěže Lovci perel – celostátní soutěž pro
dětské čtenáře. Na děti, které jsou zapojeny do soutěže čeká drobná odměna za pilné
sbírání perliček z označených knih „perlorodky“, literární program, přednáškový sál.

14.1.

(PO–PO) Marfy – Martin Forman – výstava prací známého kyjovského malíře.
Vernisáž výstavy se uskuteční 11.1.(PO) v 16:30 h.
vstup volný
(ČT) v 19:30 h Spanilá plavba po Dunaji – Radek Chabiča – povídání a promítání
o několikatýdenní plavbě kanoí po Dunaji z Rumunska do Turecka.

Charita Kyjov
Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
info@kyjov.charita.cz.

9.1.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

tel. 518 614 129 (p.Vladimír Měchura – ředitel), 724 165 452
www.kyjov.charita.cz

(SO) v 9:30 h Tříkrálová sbírka 2016 – na náměstí T.G.Masaryka v Kyjově bude
zahájena slavnostním požehnáním a vysláním koledníků. Sbírka bude probíhat
v Kyjově 9.1.(SO), v okolních obcích 2.-3.1.(SO–NE) a 9.-10.1.(SO–NE).

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
www.horizontkyjov.cz

Připravujeme na únor:
27.2.
(SO) v 19:00 h II. reprezentační ples Domova Horizont – Občanské sdružení
rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově si Vás dovoluje pozvat na tento ples,
který se bude konat v DK v Kyjově. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lália
muzikanti z Moravy a CM Hudci z Kyjova. Předprodej vstupenek bude zahájen
15.1.(PÁ) v Domově Horizont u paní Lenky Horákové tel: 731 777 532. Všichni jste
co nejsrdečněji zváni!

Komorní orchestr města Kyjova, o.s.
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:
5.1.
(ÚT) v 19:30 h Koncert – v divadelním sále DK Kyjov – více v sekci významné akce
v Kyjově.
9.1.
(SO) v 17:00 h Koncert – v Archlebově
10.1.
(NE) v 16:30 h Koncert – v kostele v Kyjově
Program koncertů: J.J. Ryba – Hej, mistře… F. Schubert – Missa in G, A. Corelli-Concerto
grosso-vánoční, Dirigent – Mario Kudela.

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Radniční galerie

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte nově otevřenou Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme
vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. K dispozici je sudové víno se zaručeným moravským původem.
Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. 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.
Lednová akce:
29.1.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín
jednoho vinařství slovácké vinařské podoblasti, probíhá ve spolupráci s Vinotékou
Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 18.1. (PO) na obou místech.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
8.1.–31.1.
(PÁ–NE) Země barvy – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve do Radniční galerie na autorskou prodejní výstavu keramiky Dušana Pelcla. Dušan Pelcl se zabývá
keramikou již od svých vysokoškolských studií a od roku 1990 se stal keramikem
na volné noze. Zpočátku se věnoval převážně užité keramice vytvářené na hrnčířském kruhu. Postupně začal objevovat barevné možnosti různých druhů jílů, které
využívá k „malování“ keramických obrazů. Stejnou technikou vytváří i zahradní
objekty. Výstava prezentuje tvorbu několika posledních let autora. Vernisáž výstavy
se uskuteční 8.1.(PÁ) v 17.00 h v prostorách Radniční galerie.

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

22.1.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Anna Sypěnová –vernisáž výstavy malířky a absolventky FaVU
VUT v Brně (doc. Veselý, doc. Lahoda).

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

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna
čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

20.1.
23.1.

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

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

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

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

Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.
16.1.
(SO) ve 14:00 h Autíčkování – závody – závody RC modelů v tělocvičně DDM
Kyjov. Bude připravena trať a soutěžní vozy. Každý kdo přijde a bude chtít závodit,
může se přihlásit. Po závodech ukázka vozů – nábor do kurzu.
startovné 50 Kč
23.1.
(SO) v 17:00 h Spaní na Domečku – v prostorách DDM Kyjov večer plný nejnovějších filmů, kytara – zpívání. Zkusíme si natočit vlastní film a nakoukneme do tajů
líčení. A plno dalšího. Večeře, snídaně, pedagogický dozor, zábava.
cena 200 Kč
24.1.
(NE) Loutkové odpoledne na Domečku – více info na webu.
29.–31.1.
(PÁ–NE) Pololetní prázdniny na lyžích – pro rodiny s dětmi (Hutisko-Solanec,
penzion Eva).
cena 1 250 Kč (děti do 10ti let 1 100 Kč)
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(ST) v 15:00 h Den otevřených dveří pro uvedené obory – 79-41-K/41 Gymnázium
– čtyřleté studium, 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium, 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – čtyřleté studium, v budově Klvaňova gymnázia Kyjov, Komenského 549.
(ST) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky
5. a 9. tříd – český jazyk. V 15:35 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám pro žáky 5. a 9. tříd – matematika.
(SO) ve 20:00 h 60. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy Kyjov – více v sekci významné akce v Kyjově.

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

8.1.

(PÁ) Strážovice – Babylón – Strážovice
(ÚT) Vlkoš – Milotice		
(ÚT) Kyjov – Bohuslavice – Boršov
(ÚT) Strážnice – Veselí nad Moravou
(ÚT) Vlkoš – Bzenec		

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

mirostas@seznam.cz

(2,7 km)
(6,2 km)
(7,5 km)
(7,5 km)
(10 km)

??:?? h bus
9:38 h vlak
9:00h pěšky od nádraží
8:37 vlak. nádraží
9:07 vlak

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice

tel.: 518 614 526

Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

Kyjovský pivovar
30.1.

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

(SO) ve 20:00 h Ples ZO Českého zahrádkářského svazu Kyjov – v estrádním sále
DK. Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž o ceny. Pořádá ZO ČZS Kyjov.
Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov (ÚT a PÁ 8:00–17:00). vstupné 180 Kč

Jazyková škola Kyjov
tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

Aktuální nabídka:
▶ již nyní probíhá zápis do letního semestru školního roku 2015/2016 do kurzů AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ a IJ.
▶ nově se můžete hlásit do kurzu: PŘÍPRAVA NA MATURITU z angličtiny, němčiny, češtiny
a matematiky.
19.1.
(ÚT) Workshop s rodilým mluvčím – více na našich webových stránkách:
www.jazykovka-kyjov.cz.		
cena 290,-Kč/120 minut

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

FIRST MINUTE
▶ využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami i za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo
slevy pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 31.1.(NE)! Přijďte si k nám pro nové katalogy.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba, Egypt a další – nejlepší čas vydat
se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou fakultativních výletů.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Navštivte náš
web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zimních zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova Nebo si přijďte do naší prodejny pro katalog, rádi
Vám s výběrem pomůžeme osobně.

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

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

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Luboš Beňa + Peter Bonzo Radványi – koncert projektu
„Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Ľuboš Beňa a Peter

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

▶ Košty světlých ležáků - každý týden jiné pivo!!
▶ Každý pátek je pro Vás otevřena zahradní stodola. Příjemně vytopená a nekuřácká !!
8.1.
(PÁ) košt piva Bakalář 12° – pivovar Rakovník
15.1.
(PÁ) košt piva Podkováň 12° – pivovar Podkováň
22.1.
(PÁ) košt piva Primátor 12° – pivovar Náchod
29.1.
(PÁ) košt piva Permon 12° – pivovar Sokolov
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma. Navíc
postupujete do slosování o hodnotné ceny.

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).
info@ippoz.cz

tel.: 604 527 939
www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů, nabídka pohybových aktivit a praktických zdravotních kurzů
– dle zájmu. Záznamy z Klubů zdraví a přednášek ke stažení na www.zdraviarodina.cz a www.
odhalte.cz. Materiály, zdravotní měření či masáže – tel.:732 267 771. Informace na tel.:732 267 771.
					
vstup volný
19.1.
(ÚT) v 18:00 h téma přednášky: Včelí produkty všemi barvami – přednáší Miroslav Sedláček – součástí ochutnávka zdravých receptů (přednáška se uskuteční
výjimečně v úterý). Informace na tel.: 773 676 654.

Ekumenické společenství církví v Kyjově
tel.: 608 463 784

4.1.
5.1.
6.1.

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

tel.:778 547 850
www.kyjovsky-pivovar.cz

(SO) v 19:00 h Country pivovarský ples – hraje ŠuFa country bluegrass kapela
z Kyjova.

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

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

29.1.

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice

Připravujeme na únor:
6.2.
(SO) v 17:00 h Jak vypadala krajina Kyjovska na starých mapách ? Proč vojáci
mapují nejlépe ? Kam se poděly všechny ty rybníky a mlýny? Proč je síť hlavních
cest už po staletí stejná ? – přednášku s diskuzí na toto téma pořádá Jančovka z.s.
a ČSOP Kyjov. Přednáší profesionální mapoznalec Mgr. Marek Havlíček.

(PÁ) 8:00–16:00 h Den otevřených dveří – srdečně zveme vycházející žáky na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu.

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

16.1.

Jančovka z.s.

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

Odbor KČT Mapa Brno
1.1.
5.1.
12.1.
19.1
26.1.

Bonzo Radványi je duo slovenských hráčů na rezofonické kytary. Jejich repertoár
je složený z klasických amerických standardů, ale i vlastních originálů zpívaných ve
slovenštině. Jejich doménou je Mississippi blues.
vstupné 100/70 Kč

tel.: 518 612 778
www.gymkyjov.cz

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace

tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303

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 ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.

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

Komenského 549/23, 697 01 Kyjov
gymkyjov@gymkyjov.cz

Domov Horizont, přípěvková organizace

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
9.11.–28.2. (PO–NE) Hračky ze staré půdy–výstava představuje výběr ze sbírky historických
hraček Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Sbírka hraček je systematicky budována po mnoho desetiletí a zaměřuje se především na tradiční lidové hračky moravské provenience. V roce 2006 se rozrostla o mimořádný soubor z rodinné sbírky
pražské malířky Marie Fischerové Kvěchové, čítající téměř šest set hraček. Výstava
představuje tento pozoruhodný přírůstek v reprezentativním výběru.

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

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická
škola Kyjov, příspěvková organizace

13.1.

Vinotéka Régio/Lidová jizba

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

11.1.–8.2.

7.1.
21.1.

odpadovca@seznam.cz

(PO) Modlitebna Církve adventistů sedmého dne – káže br. farář Vladimír Mrázek.
(ÚT) Husův sbor Církve československé husitské – káže kazatel Církve bratrské
Mirko Tichý.
(ST) Modlitebna Církve bratrské – káže kazatel Církve adventistů sedmého dne
br. Marek Harastej.
(ČT) Římskokatolický kostel – káže farářka Iva Pospíšilová.
(ČT) Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů –
slouží duchovní církví z Kyjova v římskokatolickém kostele. Srdečně zvou duchovní církví Kyjovska.

Církev Adventistů s. d.
Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
marek.harastej@centrum.cz

tel.: 775 789 009
www.casd.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h Studium Markova evangelia – aktuální příběhy a předpovědi s významem do doby konce. Svatoborská 365, Dacom II. patro, Kyjov. Přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej, tel.: 775 789 009.					
vstup volný
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Obsahem jsou základní lidské otáky:
Odkud jsem, Proč jsem tady a Kam jdu, dále naplněná i budoucí proroctví, historie sporu mezi dobrem a zlem, plán záchrany člověka a rady pro šťastný život. Biblické příběhy vykreslují vzory, které
pomáhají budovat charakter a vítězit v životních zkouškách. Sobotní studium nabízí široký prostor
pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do dnešního života ve
21. století. Studium je volně přístupné a je zaměřené zvlášť pro mládež, děti i dospělé.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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
8–15let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu. Témata – Požehnání do Nového roku /6/, O Moci odpuštění/13/,
O rozvodech/20/, A co děti? /27/.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

▶Poskytujeme psychiatrickou péči, krizovou intervenci, vzdělávací kurzy a sociální službu denní
stacionář.
▶Klub přátel duševně nemocných. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně
finančně podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik (nutno
se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků
rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF,
lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání
s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶ Dietologická poradna - Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).
12.,19.,26.1. (ÚT) 16:30–18:00 Kurz laskavé asertivity III. – pro všechny absolventy modulu II.
Lektorka: Mgr. Radka Galanová, tel.: 720 504 902.

Dobrovolnické centrum Krok
a Klub dobrovolníků

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
Program Klubu dobrovolníků:
11.1.
(PO) v 15:00 h Promítání filmu Úkryt.
25.1.
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků bude dle zájmu účastníků.

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, rodinná, 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:
(ST, PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz, 		
tel.: 518 324 557, 739 084 422
„PODPORUJEME OSOBNÍ RŮST KE ZMĚNĚ KVALITY ŽIVOTA“

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města
Kyjova, Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.cz

Pravidelné aktivity:
▶ Každou (ST) v 15:00 h Tvořivá dílna

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u silatel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková
katka.kotaskova@centrum.cz
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

