Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

27.3.

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

(NE) v 13:00 h 56. ročník velikonoční místní výstavy vín – v sále Sokolovny, hraje CM
Pavla Růžičky, pořádá ZO ČZS Bukovany.

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

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

10.3.
20.3.

5.3.

19.3.

podatelna@bzenec.cz

hkchriby@seznam.cz

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

(BÍLÁ SO) 13:00–18:00 Velikonoční prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací vína – přijďte se nahlédnout a ochutnat naše skvostná vína.

Kostelec
www.obec-kostelec.cz

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

(SO) ve 14:00 h 19. výstava vín – v KD v Kostelci. 800 vzorků, bohatá tombola, ochutnávka vín od malopěstitelů i vinařských firem. Pořádá SK Kostelec – www.sk-kostelec.cz

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

5.3.

13.3.
18.–20.3.
18.3.
19.3.
20.3.
20.3.
27.3.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 20:00 h Sportovní ples – pořádá TJ Agro Milotice v KD, hraje Motýl band.
					
vstupné 100 Kč
(NE) v 9:30 h Degustace vín – pořádá ZO ČZS Milotice v KD.
(PÁ–NE) Burza knih – pořádá knihovna Milotice.
(PÁ) 16:00–20:00 Příjem knih
(SO) 10:00–17:00 Prodej knih
(NE) 14:00–17:00 Prodej knih, v 17:00 h Výdej peněz a neprodaných knih – přístavba KD.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá Klub maminek v KD.
(NE) v 13:00 h Košt vín – pořádá ZO ČZS Milotice, k tanci a poslechu hraje CM a DH.

696 50 Moravany u Kyjova
slavojmoravany@gmail.com

tel.: 518 617 530
www.slavojmoravany.com

(NE) ve 14:00 h Výstava vín – TJ Slavoj Moravany pořádá v KD Moravany výstavu vín.
V 17:00 h hraje CM Kyjovsko. Srdečně zvou pořadatelé.

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – MŠ Mouchnice a zastupitelstvo obce zve malé i velké
do prostor společenského domu. S sebou libovolnou masku a dobrou náladu. Můžete se
těšit na hry a soutěže pro děti, diskotéku a bohatou tombolu. Občerstvení zajištěno.
		
vstupné dobrovolné

Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Skoronice, 696 41 Vlkoš

13.3.

24.–26.3.
28.3.

tel.: 776 649 579

(NE) Smrtná neděla – obřadní schůzka děvčátek ze skoronského krúžku po skoronské
dědině.
(ČT–SO) Hrkání po dědině
(PO) v 9:00 h Krojovaná šlahačka

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

Stavěšice
Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
podatelna.stavesice@quick.cz

5.3.

tel.: 518 622 152
www.web.telecom.cz/stavesice

(SO) v 17:00 h Košt slivovice, meruňkovice, speciálních pálenek a likérů – ve společenské místnosti.				
vstupné 50 Kč

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

12.3.
19.3.
20.3.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) v 13:00 h Výstava vín – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice v Obecní hale
U Orla, hraje CM Denica.
(SO) v 19:00 h Oslava MDŽ – pořádají Ochotníci ze Šardic, akce se koná v Obecní hale
U Orla.
(NE) ve 14:00 h Vítání jara – pořádá kulturní komise v Augustiniánské rezidenci.
V programu vystoupí Slovácký krúžek Šardičánek, tvořivé dílničky pro děti.

Uhřice
Uhřice 177, 696 34 Žarošice
starosta@uhrice.cz

27.3.

tel.: 518 631 630
www.uhrice.cz

(NE) v 10:00 h Výstava vín – na KD v Uhřicích, hraje CM Mládí z Čejče.

Vřesovice
19.3.

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

(SO) v 19:00 h Myslivecký bál –pořádá MS Ježov ve Vřesovicích ve školní tělocvičně,
zahraje slovenská skupina Bana – band. Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401

5.3.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:30 h Naše VI. tradiční prodejní velikonoční výstava – Spolek Babule Vřesovice
Vás srdečně zve do sálu školy ve Vřesovicích u Kyjova. Připravena bude degustace vín, studené kuchyně, dětský koutek a velikonoční zboží. Programem bude provázet Dětský folklorní
soubor Vřesovjánek, Klimentek a Mladá muzika z Osvětiman.

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.

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

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

1.–10.3.
19.3.
27.3.

27.3.

(ÚT–ČT) Výstava panenek – navštivte krásnou netradiční výstavu panenek Barbie
v malém sále KD Vracov. Více informací o výstavě a otvírací době naleznete na www.
kultura.mestovracov.cz
(SO) v 13:00 h Josefský košt vín – pro milovníky vína v místní sportovní hale. K tanci
i poslechu zahraje Nová Vermona.
(NE) 14:00–17:00 Velikonoční odpoledne v muzeích – udělejte si hezké odpoledne
s vašimi dětmi a přijďte s námi oslavit svátky jara – Velikonoce – ve vracovských muzeích v ulici Záhumenská. Těšit se můžete na ukázky pletení žil, výrobu kraslic atd. Chybět
nebude také malé občerstvení.
(NE) Vystoupení SPT Vracovjan – soubor písní a tanců Vracovjan vystoupí v kinosále
KD Vracov. Bližší informace k vystoupení naleznete na www.kultura.mestovracov.cz.

(SO) v 13:00 h Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek, KD (SK Spartak).
(ST) v 18:00 h Toulky českou minulostí – legendární pořad brněnského rozhlasu Toulvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.zdraviarodina.cz

Pravidelné Kluby zdraví Vracov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (ST) v 18:00 h v centru Chamartin, Luční 770.
23.3.
(ST) Kuchařská „šou“ racionální stravy – rostlinné náhrady za sýry, uzeniny, čokolády, máslo, paštiky a zmrzlinu.
Připravujeme na duben:
27.4.
(ST) Masáže pro domácí použití – principy masírování, základní hmaty, ukázka a nácvik masáže šíje proti bolestem hlavy a ramen.
Seminář Světem Bible ve Vracově
▶ 5.1.–15.3. (ÚT–ÚT) v 17:30 h každé (ÚT),(PÁ),(NE) – Institut pro zdraví a rodinu o.p.s. zve na
multimediální obrazový cyklus Světem Bible v centru nadace Chamartin, Vracov, Luční
770.
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla, duše, ducha
▶ Každou (SO) v 9:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770 jste zváni na pestrý program krátkých přednášek, písní, zdravotních, společenských i duchovních témat. Program je zakončen společným vegetariánským obědem. 				
vstup volný
Kurz Bible pro začátečníky a bylinková čajovna
▶ Kurz začíná 22.3.(ÚT) každé (ÚT) v 18:00 h v nadaci Chamartin, Vracov, Luční 770. Dozvíte se,
jak studovat Bibli pro sebe, abyste v ní nalezli moudrost pro každodenní problémy a odpovědi na
základní lidské otázky. 					
vstup volný
Akce Institutu pro zdraví a rodinu v nadaci Chamartin:
1.3.
(ÚT) Ohrožují nás poslední rány? – východisko z bezvýchodné situace.
5.3.
(SO) v 9:00 h Co se chystá v roce 2017 – prof. Dr. Walter Veith – I. část (souvislosti
světových událostí a jejich vliv na každého), v 12:30 h společný oběd, procházka a ve
14:00 h II. část událostí r. 2017.
11.3.
(PÁ) Konec zla – Apokalypsa podle biblické knihy Zjevení.
12.3.
(SO) v 9:00 h Nejspolehlivější návod pro zdraví Těla, Ducha i Duše.
13.3.
(NE) Nové nebe a Nová Země – Zjevení budoucnosti.
15.3.
(ÚT) Neuvěřitelný příběh – Zázraky se dějí každý den!
19.3.
(SO) Nejspolehlivější návod pro zdraví Těla, Ducha i Duše (tel. 732 267 771).
22.3.
(ÚT) Kurs Bible pro začátečníky – Jak číst Bibli?
26.3.
(SO) Nejspolehlivější návod pro zdraví Těla, Ducha i Duše.
29.3.
(ÚT) Kurs Bible pro začátečníky – Jak komunikovat s Bohem? Principy modlitby –
vstup volný
více na tel.: 604 527 939, e-mail: info@ippoz.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
Úterý 5.4.2016
19:30
divadelní sál DK Kyjov
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
koncert vážné hudby
150Kč, senioři a studenti 110Kč, děti do 15 let 50Kč
Středa 6.4.2016
		
19:00
divadelní sál DK Kyjov
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
		
divadelní komedie
Hrají: Michaela Dolinová, David Suchařípa, Iva Hüttnerová

250Kč

Čtvrtek 7.4.2016
KAREL PLÍHAL

190Kč

		

19:00
		

divadelní sál DK Kyjov
koncert

Neděle 10.4.2016
		
10:00
MICHALOVI MAZLÍČCI		

divadelní sál DK Kyjov
155Kč
dětský program Michala Nesvadby

Úterý 12.4.2016
		
DECHOVÁ HUDBA SKALIČANÉ

divadelní sál DK Kyjov

19:00

Pondělí 16.5.2016 		
19:00
divadelní sál DK Kyjov
SHIRLEY VALENTINE			One woman show Simony Stašové

Kam v Kyjově
a okolí

březen 2016

www.mestokyjov.cz

12.3.

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – v KD v Žádovicích, hraje Plus music band. Bohatá

20.3.

(NE) Vítání jara s ukázkami lidových řemesel – ve 14:30 h Vynesení Moreny do
místního potoka. Průvod bude vycházet od OÚ v Žádovicích. V 15:00 h Kulturní
program a ukázky lidových řemesel v KD v Žádovicích.

tombola. Občerstvení zajištěno. Sraz masek ve 20:30 h.

Kulturní dům Ždánice
5.3.

7.3.–8.5.
8.3.

19.3.

(SO) ve 14:00 h 53. Josefský košt – v estrádním sále DK Kyjov. V 15:00 h začíná slavnostní předání cen a v 16:00 h bude hrát CM. Návštěvníci mohou ochutnat více jak
500 nejlepších vín z Kyjova a okolí. Pořádá vinařský spolek při ZO ČZS Kyjov. Degustace bude 11.3.(PÁ) v 16:00 h v Klubu Vetropack Moravia Glass.

20.3.

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit
– 13. ročník setkání pěveckých sborů – pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci
s MKS Kyjov a Městem Kyjov na Masarykově náměstí – před radnicí. Účinkují: Ženské
sbory Rezedky ze Svatobořic-Mistřína a Drmolice z Dubňan, mužské sbory z Hrušek,
Šardic, Nětčic, Derfla JMF z Uherského Hradiště a MS z Kyjova s muzikou Jury Petrů.
Pořadem provází Ženský sbor Tragačnice z Kyjova.		
vstup volný

360Kč

Čtvrtek 2.6.2016
		
19:00
letní kino Kyjov
RICHARD MÜLLER			TO NAJLEPŠIE TOUR
vstupné zakoupené do 30. 4. 2016 za zvýhodněnou cenu 600Kč

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI
Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

13. – 14. srpna 2016			

tel.: 518 633 175

(SO) v 17:00 h Petr Bende & band – koncert při příležitosti MDŽ. Pro ženy připraven malý dárek.		
vstupné 220 Kč (předprodej místenek)
(PO–NE) Výstava při akci Ždánický plenér – pořádá Město Ždánice, autorská výstava Lenky Jurečkové ve výstavní síni v zámecké vile. Srdečně zveme.
(ÚT) Jarní velikonoční tvoření s Tomášem Svobodou – pořádá DDM v „domečku“, ulice Sokolská. Akce je určena pro děti i rodiče. Dekorace licí břečkou –v ýroba
vázy nebo hrnku pro dospělé.
(PÁ) Rej broučků a světlušek – pořádá DDM – tradiční otevírání jara v zámeckém
parku s písničkami a opékáním špekáčků.
(SO)v 8:30 h Republiková soutěž mažoretek – pořádají Mažoretky Angels Ždánice
v KD. Srdečně zveme.

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

Josefský košt

19.3.

Jarní zpívání v Kyjově

Udělejte něco pro své zdraví
tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

U zámku 683, 696 32 Ždánice

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

Významné akce v Kyjově

150Kč

Čtvrtek 19. 5 2016		
19:00
divadelní sál DK Kyjov
280Kč
ŽENY ZA PULTEM
		SCREAMERS a TECHTLE MECHTLE

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

18.3.
tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

Mouchnice
19.3.

12.–13.3.
19.3.
31.3.

Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

TJ Slavoj Moravany

5.3.
9.3.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.horochriby.blog.cz

Připravujeme na květen:
13.–14.5.
(PÁ–SO) II.ročník Chřibské stovky a padesátky – cíl i doba pro obě trasy stejná. Na
stanovištích opět občerstvení, mapku i info dostane každý při prezentaci. Těší se na vás
Horolezecký klub Chřiby.
13.5.
(PÁ) 100 kilometrů – prezentace: 19:00–20:00 u vlakového nádraží v Kyjově
						
startovné 100 Kč
14.5.
(SO) 50 kilometrů – prezentace: 7:00–8:00 u vlakového nádraží v Kyjově startovné 50 Kč

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) v 18:00 h Hrátky s čertem – pohádku nejen pro děti sehraje Divadelní spolek při
DDM Vracov v KD.				
vstupné 100 Kč
(ČT) 13:00–17:00 Výstava soutěžních cukrářských výrobků – Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Vás srdečně zve do vestibulu
hotelu Junior na výstavu cukrářských výrobků soutěže Moravský pohár 2016.
(NE) v 13:00 h Vítání jara – SRPŠ při ZŠ ve Bzenci si Vás dovoluje pozvat na tradiční
výstavu ručních prací a řemesel, která se koná v KD ve Bzenci. Budou pro Vás připraveny ukázky ručních prací a řemesel (výrobky si budete moci zakoupit – kraslice, perníčky, velikonoční dekorace, atd.) a velké množství dílniček nejen pro děti. Můžete se těšit
na vystoupení dětí z místních škol a školek a bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně
zváni. Přijďte strávit příjemné odpoledne a naladit se na přicházející velikonoční svátky!

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

(SO) v 17:00 h Dva na kanapi – divadelní soubor Čejkovice – pořádá Orel jednota
Hovorany, v sokolovně v Hovoranech.
(SO) Tradiční Josefský košt spolu s III. Celostátní výstavou málo pěstovaných odrůd
révy vinné – pořádá Spolek Hovoranských vinařů o.s., hraje CM Vojara, v sokolovně
v Hovoranech, více na www.vinozhovoran.cz.

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

13.3.

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

Horolezecký klub Chřiby

27.3.

Penzion Fürstova vila
26.3.

Hovorany

12.3.

Bzenec

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

Hovorany 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.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 rozhledny ZDARMA pro návštěvníky restaurace každou (SO) a (NE) v časech
13:00 h, 14:00 h a 15:00 h.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy či džbánky, aj.).
Akce na březen:
10.–13.3.
(ČT–NE) Slovenská kuchyně – tak blízko a přece tak rozdílná. Přijďte ochutnat z talíře
našich nejbližších sousedů. Slovenské speciality Vám v Mlynářské restauraci nabídneme
již od čtvrtka!
Připravujeme na duben:
23.4.
(SO) Košt vín na Bukovanském mlýně – již IX. ročník ochutnávky vín od profesionálních vinařství, k tanci a poslechu hraje CM.
Připravujeme na květen:
7.5.
(SO) Bukovanský gulášek – VII. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském mlýně. Přihlášky týmů přijímáme do 30.3.(ST). Přihlaste svůj tým včas!

6.3.

13.3.

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

M
A

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.
Akce na březen:
12.3.
(SO) Autíčkování – v prostorách tělocvičny DDM Kyjov. 14:00–16:00 pro děti do věku
11 let s doprovodem rodičů. 17:00–19:00 pro děti od 12 let a rodiče. Připraveny budou
auta a tratě. Budete mít možnost si zajezdit, jak zkušebně, tak také na čas. Více na plakátech a na webu CPR a DDM Kyjov.		
příspěvek za účastníka je 50 Kč

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

ky českou minulostí naživo přímo s jeho tvůrci! Scénárista Josef Veselý a režisér Jaromír
Ostrý vesele i ostře nejen o tomto oblíbeném rozhlasovém seriálu. Doprovází je a celý
večer uvádí vedoucí programu ČRo Brno, moderátor Jiří Kokmotos, KD.
(NE) ve 14:00 h Smrtná neděle – ul. Vyhnálov (Lúčka + dětské soubory). Tradiční zvyk
loučení se se zimou, vynášení smrtky – symbolu zimy, její zapálení, vhození do vody
a vítání jara. Sraz účastníků v ul. Vyhnálov u Lungového, pochod směrem k říčce Kyjovce.
(SO–NE) 14:00–17:00 Velikonoční výstava, Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice).
(SO) v 10:30 h Oblastní liga v boxu, Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice).
(ČT) v 10:00 h Beseda se spisovateli dětské literatury, KD.

R

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.
▶ Jednou za měsíc (ČT) v 9:00 h posezení při kávě a filmu pro seniory. Přijďte mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především

Loutkové divadlo Kašpárek

ZD
A

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: do 31.3. (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po dohodě. Duben (ÚT–PÁ) 9:00–16:00,
NE (10:00–16:00).
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.
Výstavy v muzeu:
1.4–15.5.
(PÁ–NE) Historické fotografie Ždánic
17.5.–6.7.
(ÚT–ST) Obrazy – výběr z díla Františka Hanáka z Vřesovic
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
7.3.–8.5.
(PO–NE) Lenka Jurečková – obrazy (současná malířka života, folklorních tradic i krajiny Slovácka).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

OSLAVY 890 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O MĚSTĚ KYJOVĚ

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Bruslení na ledové ploše v areálu
Městského stadionu Kyjov

▶ Město Kyjov otevřelo pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno každý den do 6.3.(NE).
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
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.

13.2.–16.4.

Bezplatná autobusová linka
na krytý bazén do Ratíškovic

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

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

2.3.

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

(ST) v 19:30 h Libor Meisl s Kaiser kvartet – v divadelním sále. Houslista Libor Meisl
se představí na koncertě nejen jako sólista, ale také jako hráč v různých komorních
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

sestavách. Se svojí manželkou Martinou jsou zakladateli ansámblu Kaiser sextet, jehož
odnoží se stal Kaiser kvartet s rakouským klavíristou Alexanderem Blachem. Program
koncertu sestavený pro kyjovské publikum tvoří skvostná díla komorní literatury
a s klavírním kvartetem Gabriela Faurého vám připraví jedinečný hudební zážitek.
		
vstupné 150 Kč, senioři, studenti 110 Kč
8.3.
(ÚT) v 19:00 h Svatobořáci – v divadelním sále. Svatobořáci byli založeni 11.11.2010
Přemkem Doležalem. Kapela se zúčastnila v srpnu roku 2012 Mezinárodního soutěžního festivalu „Dychovky v Preši“ v Pezinku na Slovensku, kde sestry Alena a Ludmila
Valčuhovy vyhrály cenu za nejlepší ženský zpěv a Prokop Neduchal za nejlepší skladbu
soutěže „Ej, když sem šel“.
		
vstupné 150 Kč
10.3.
(ČT) v 10:00 h O kocouru Mikešovi – v divadelním sále. Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš.
vstupné 50 Kč
13.3.
(NE) v 15:00 h Vyletěla holubička – XXVI. ročník soutěže – v divadelním sále. Zazpívají děti z Kyjova i širokého okolí, zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem
Vašulkou. Pořadem provází Ladik Šimeček. V doprovodném programu vystoupí dětský
folklorní soubor Kyjovánek.
vstupné 50 Kč
16.3.
(ST) v 19:00 h Frankie a Johnny – v divadelním sále. Krásný a uvěřitelný příběh o tom,
jakou dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým už život přichystal
řadu těžkých životních zkoušek. Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.		
			
vstupné 280 Kč, na místě 300 Kč
Připravujeme na duben:
1.4.
(PÁ) Né enom na Kaču jedem na tragaču – aprílový pořad ženského folklorního sboru
Tragačnice.
5.4.
(ÚT) Slovácký komorní orchestr
6.4.
(ST) Domácí štěstí – divadlo pro dospělé
7.4.
(ČT) Karel Plíhal – koncert
10.4.
(NE) Michal Nesvadba
12.4.
(ÚT) Dechová hudba Skaličané – Seriál dechových hudeb
14.4.
(ČT) Karel Šíp – Minipárty s Aloisem Náhlovským
30.4.
(SO) Stavění máje
Připravujeme na květen:
16.5.
(PO) Shirley Valentine – monodrama Simony Stašové
19.5.
(ČT) Screamers – travesti show

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
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Pozn.:

(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Ledová sezóna Mexiko..........................................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Osm a půl Itálie/Francie................................................... 80/ČFK 60 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Bohové Egypta USA*2D......................................................120 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Zootropolis: Město zvířat USA*2D............................ 120/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Bohové Egypta USA*3D............................................................150 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Zootropolis: Město zvířat USA*3D......................... 160/RV 576 Kč
(NE) v 15:30 h Řachanda ČR........................................................................ 110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h Brooklyn Velká Británie...................................................................110 Kč
(ST) v 16:30 h Lída Baarová ČR......................................................................BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h Dánská dívka Velká Británie...........................................100/ČFK 80 Kč
(ČT) v 17:30 h Bohové Egypta USA*3D.............................................................150 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Polednice ČR.......................................................................130 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Rodinka Belierových Francie/Belgie.........................................100 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Ave, Caesar! USA................................................................110 Kč
(SO,PO) v 17:30 h Série Divergence: Aliance USA..................................................120 Kč
(NE) v 15:30 h Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda USA.................... 110/RV 396 Kč
(PO) ve 20:00 h Deadpool USA...................................................................................110 Kč
(ÚT) v 17:30 h Deadpool USA....................................................................................110 Kč
(ÚT) ve 20:00 h Série Divergence: Aliance USA......................................................120 Kč
(ST) v 19:00 h Deník komorné Francie/Belgie.............................................90/ČFK 70 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Suburra Itálie/Francie..........................................................110 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Kung Fu Panda 3 USA*2D........................................... 120/RV 432 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Kung Fu Panda 3 USA*3D........................................... 140/RV 504 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Dvojníci ČR.........................................................................130 Kč
(NE) v 15:30 h Zootropolis: Město zvířat USA*2D.................................. 120/RV 432 Kč
(ST) v 19:00 h Trabantem do posledního dechu ČR..................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:00 h Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti USA*2D..................120 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Čarodějnice USA.........................................................................110 Kč
(PÁ) v 17:00 h Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti USA*3D................140 Kč
(SO) ve 20:00 h Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti USA*2D...............120 Kč
(SO) v 17:30 h Barbie: Tajná agentka USA................................................ 120/RV 432 Kč
(NE) ve 20:00 h Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti USA*3D................140 Kč
(NE) v 15:30 h Barbie: Tajná agentka USA................................................ 120/RV 432 Kč
(NE) v 17:30 h Decibely lásky ČR...............................................................................100 Kč
(ST) v 19:00 h Já, Olga Hepnarová................................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Planeta zvířat Česko/Indonésie...........................................dobrovolné
(ČT) ve 20:00 h Grimsby Velká Británie....................................................................120 Kč
*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
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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).

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

1.11.–30.6.

1.–31.3.
2.3.
7.3.
8.3.
9.3.
9.3.

15.3.
16.3.
17.3.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
6.3.–15.5.
(NE–NE) Fenomén IGRÁČEK – v budově zámečku. IGRÁČEK slaví v tomto roce
čtyřicet let od svého vzniku. Jeho historie je dlouhá a spletitá, podobně jako historie
Technického muzea v Brně. Oběma hrozil za dobu své existence zánik, oba díky svému
fenoménu a snaze nadšených lidí přetrvali doposud a mohlo tudíž dojít k vzájemnému
propojení. Toho, kdo by pochyboval, že i muzeum umí vytvořit neopakovatelnou akci,
přesvědčí snad putovní výstava Fenomén IGRÁČEK, která v jubilejním roce IGRÁČKA
překonala počátkem roku 2016 magickou čtyřicítku a doputovala až do Vlastivědného
muzea v Kyjově.
vstupné: děti do 6 let zdarma, děti do 15ti let 10 Kč, dospělí 30 Kč,
					
důchodci a studenti 15 Kč
16.–18.3.
(ST–PÁ) 9:00–12:00, 13:00–16:00 Velikonoce se blíží – ve víceúčelovém sále nové
budovy muzea. Zakoupená vstupenka platí také pro výstavu Fenomén Igráček v budově zámečku. Školám a školkám doporučujeme objednat termín návštěvy na
tel.: 518 612 338.
vstupné: děti do 6ti let zdarma, děti do 15ti let 10 Kč,
				
dospělí 30 Kč, důchodci a studenti 15 Kč.

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
1.–30.3.
(ÚT–ST) Výstava olejomaleb brněnského malíře Jiřího Knetla – Město Kyjov Vás co
nejsrdečněji zve do Radniční galerie, kde budete mít možnost, celý měsíc březen zhlédnout tuto prodejní autorskou výstavu. Vernisáž výstavy se uskuteční 1.3.(ÚT) v 17:00 h
v prostorách Radniční galerie.

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

11.–31.3.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

12.3.

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–ČT) Ze zimy jaro se probouzí – Libor Šebesta – amatérský fotograf z Bohuslavic.
Fotografie ke zhlédnutí v oddělení studovna-čítárna.
(ST) v 17:00 h Probuzené zdraví – nařiďte správný čas – přednáška dietologa a hloubkového psychologa Sam Fujery. Oddělení studovna-čítárna.
vstupné 100 Kč
(PO) v 9:00 h Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov na téma Módní proměny české ženy – přednáška a mini módní přehlídka uspořádána k oslavě MDŽ. Vítána
i široká veřejnost. Centrum sociálních služeb Kyjov.
přednáška zdarma
(ÚT) v 9:00 h Dobrovolnictví v obci – přednáška Petry Hradilové, koordinátorky dobrovolníků občanského sdružení Krok. Přednáška pro zástupce příspěvkových organizací města Kyjova. Přednáškový sál.
(ST) v 17:00 h Duchovní smysl tantrického pojímání sexu – přednáška Ing. Zdeňka
Zamazala. Oddělení studovna-čítárna
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2015 – v rámci celostátní akce
„Březen měsíc čtenářů“ zaměřené na podporu čtenářství. Dále v programu: pozvaní
hosté, hudební vystoupení, zhodnocení chodu knihovny za uplynulý rok, vize knihovny
na rok 2016. V termínu 7.–11.3.(PO–PÁ) amnestie upomínek a registrace pro nové
čtenáře zdarma.
(ÚT) v 13:15 h Turnaj v pexesu pro děti. – oblíbená hra rozvíjející paměť, rychlost
a postřeh. Soutěž o ceny. Tělocvična ZŠ Bohuslavice.
(ST) v 17:00 h Děti a Feng shui – nejen hra a odpočinek, ale i učení a soustředění.
Přednáška Ivy Matyášové, lektorky a poradkyně metody Feng Shui. Oddělení studovna-čítárna.				
vstupné 100 Kč
(ČT) v 17:00 h Jsem důchodce, no a? Přednáška L. Kloudové. Přednáškový sál.		
			
vstupné dobrovolné

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ČT) Michal Šmeral – sochy – absolvent FaVU z ateliéru Sochařství 1 Michala Gabriela představí svoji nejnovější tvorbu. Kurátorka výstavy Barbora Lungová. Vernisáž
proběhne 11.3.(PÁ) v 17:30 h.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

1.–5.8.

Pražírna Kyjov
tel.: 604 466 342

(SO) ve 20:30 h Koncert dua Deši – Etno-jazzové duo Deši s ústeckými kořeny představuje svou instrumentální performance prověřenou na evropské klubové scéně. Jádrem
tvorby je komunikace mezi didgeridoo a baritonsaxofonem podpořená dechovou rytmikou. Tato neotřelá a zvukově originální dvojice vybavena specifickými perkusivními
vynálezy posunula svou performance na zážitkovou groovy koláž na pomezí jazzu, minimalismu a world–music. Stále jsou ale věrni akustickému přístupu.

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

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

(ÚT) v 16:30 h Koncertík – vystoupí žáci ZUŠ Kyjov – v koncertním sále ZUŠ.		
				
vstup zdarma

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
29.2.–6.3.
(PO–NE) Ochutnávka pro gurmány – VINNÉ ŽELÉ z červeného vína s originální
recepturou. Vhodné ke zpestření snídaně, výborná sladká tečka k šumivému vínu, netradiční teplý nápoj.

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.
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. NOVĚ
nabízíme výrobky studené kuchyně – moravské klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou
pomazánku. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme pr
fesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční,
prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Březnová akce:
11.–13.3.
(PÁ–NE) vždy od 11:00 h Ryby a víno – oblíbené rybí speciality s doporučenými víny.
Po tři březnové dny Vám nabídneme zajímavé rybí speciality (předkrm, polévka, hlavní
chod). Ke každému z jídel připravil náš sommelier doporučené víno, které je možno
objednat po sklenkách.
25.3.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace vín jednoho vinařství Slovácké vinařské podoblasti, akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou
Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 15.3.(ÚT) na obou místech.

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

Lesní Klub Radovánky Kyjov

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.
11.2.–14.3. (ČT–PO) v 16:30 h Genesis – výstava prací slovenského uměleckého sdružení.
14.3.
(PO) v 16:30 h Prkýnka – Karel Hlavica – vernisáž výstavy řezbářských prací.
17.3.
(ČT) v 19:30 h 2 Kytary s poezií – již asi 3. vystoupení dvou kyjovských kytaristů –
Zdeňka&Igora, tentokráte i s autorským čtením poezie Krystýny Hlavicové		
					
vstupné 50 Kč

22.3.

(PO–PÁ) 5. turnus Mgr. David Hegedüs – Tábor na in–linech (začátečníci) – Roman
„Kovoš“ Kouřil				
1 600 Kč
8.–12.8.
(PO–PÁ) 6. turnus Mgr. Iva Soldánová Tábor na in–linech (mírně pokročilí) – Roman
„Kovoš“ Kouřil				
1 600 Kč
15.–19.8.
(PO–PÁ) 7. turnus Mgr. Iva Soldánová – Hudební tábor (od 7–15 let) –
Paulíčková/Bílek				
1 600 Kč
LETECKÝ ZÁJEZD DO BULHARSKA
16.–26.6.
(ČT–NE) – 10 nocí, doprava: odlet 16.6.(ČT) v 19:25 h – Brno, místo: relativně mladé
městečko – Primorsko.
RODINNÉ REKREACE HUTISKO-SOLANEC
26.–30.8.
(PÁ–ÚT) – Andrea Kuřinová, DiS
dospělí 2000 Kč, děti do 10 let 1500 Kč
Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.

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

TÁBORY – HUTISKO-SOLANEC
1.–10.7.
(PÁ–NE) 1. turnus Star Wars – Mgr. Iva Soldánová
3 700 Kč
10.–19.7.
(NE–ÚT) 2. turnus (česko-srbský) Tenkrát na Západě – Andrea Kuřinová, DiS. 3 700 Kč
19.–28.7.
(ÚT–ČT) 3. turnus Petr Pan – Mgr. David Hegedüs
3 700 Kč
16.–25.8.
(ÚT–ČT) 4. turnus Olympiáda na Hutisku – Mgr. David Hegedüs, Andrea Kuřinová, DiS.
			
		
3 700 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KYJOV
4.–8.7.
(PO–PÁ) 1. turnus Andrea Kuřinová, DiS. – Tábor na in–linech (začátečníci) – Roman
„Kovoš“ Kouřil				
1 600 Kč
11.–15.7.
(PO–PÁ) 2. turnus Putování s večerníčkem (5–8 let) – Eva Hrubá
1100 Kč
18.–22.7.
(PO–PÁ) 3. turnus Indiánské léto (6–10 let) – Eva Hrubá
1 100 Kč
25.–29.7.
(PO–PÁ) 4. turnus Mgr. Iva Soldánová – Taneční tábor (od 7 let) – Rudolf Jelínek
					
1 600 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

Připravujeme na duben:
11.,14.,15.4. (PO,ČT,PÁ) 1. zápis a den otevřených dveří do lesní mateřské školky
2. letní příměstský tábor pro děti předškolního věku a děti do 9 let věku – 1.,2.,3. turnus:
11.–15.7.
(PO–PÁ) 1. turnus
18.–22.7.
(PO–PÁ) 2. turnus
15.–19.8.
(PO–PÁ) 3. turnus (jen za předpokladu, že se naplní 1. a 2. turnus) – více informací na
webu www.radovanky-kyjov.cz. Uvítáme přibližné informace, zda máte zájem, pro jak
staré dítě a na který turnus.
cena za turnus 1 500 Kč/dítě s obědem

zdarma nebo slevy pro věrné zákazníky. Poslední vlna slev končí 31.3.(ČT). Přijďte si k nám
pro katalogy. Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky 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.
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.
WELLNESS
▶ navštivte naše privátní wellness v Kyjově (vířivka, infrasauna, parní box). Pokud si u nás zakoupíte
zájezd v hodnotě nad 10 000 Kč, obdržíte hodinový vstup zdarma.

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

11.–13.3.
25.–28.3.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

15.3.

1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Kyjov – Svatobořice – 6,2 km
(ÚT) Bzenec – hrad – Moravský Písek – 6 km
(ÚT) Staré Hutě – Salaš – 8 km
(ÚT) Sudoměřice – Baťův kanál – Rohatec – 6,8 km
(ÚT) Rohatec – Dubňany – 11 km

v 9:00 h, pěšky od aut. st.
v 9:07 h, vlak
v 10:30 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:37 h, vlak. nádraží

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
tel.: 518 614 526
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
tel.: 724 224 958
pa.navratil@mukyjov.cz
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
zajicblazej@seznam.cz
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)

Připravujeme na duben:
3.4.
(NE) v 9:00 h Výroční členská schůze místní organizace ČZS Kyjov – v estrádním sále DK.
Bližší informace v kanceláři ČZS. O občerstvení je postaráno. Zve výbor ČZS.

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace

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

17.3.

tel.: 774 405 611
www.soukyjov.cz

Jazyková škola Let´s speak
tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

Výuka angličtiny s promítáním
19.3.
(SO) Výuka angličtiny s promítáním dokumentárního filmu Home – téma: ekologie,
globální oteplování, udržitelný rozvoj. Výuka je ve dvou blocích po 90 min s 15 min přestávkou. Úroveň A2 (elementary) 9:00–12:15, úroveň B1 13:30–16:45. V ceně jsou veškeré materiály, kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Eva Bartoníková,
tel.: 731 598 957, email: bartonikovaeva@gmail.com
cena: 350 Kč / os.

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

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

▶ stále se můžete hlásit do skupinových jazykových kurzů letního semestru.
▶ individuální a intenzivní kurzy pro vás rádi sestavíme kdykoliv, dle vašich požadavků.
Na prázdniny připravujeme dva příměstské tábory:
8.–12.8., 15.–19.8.
(PO–PÁ) Příměstský tábor – již nyní můžete své dítě přihlásit.

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

(ÚT) ve 20:30 h Ian Ritchie‘s SOHO project – koncert projektu „Jazz v Kostce“ –
v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Desítky let je Ian Ritchie spojován se světovými
jmény na hudebním poli. Po boku Rogera Waterse, zakladatele kapely Pink Floyd, hrál
na stadionech po celém světě okouzlující sóla ze zásadních alb, jako jsou Dark Side
of the Moon a Wish You Were Here. SOHO Project obsahuje alba pojmenovaná po
čtvrtích SOHO v Londýně, New Yorku. Každá skladba nese název ulice a vyjadřuje její
nálady prostřednictvím nepředvídatelné fúze jazzu, funky, hip hopu, ska, reggae, latiny
či swingu v neskonale živém podání.			
vstupné 100/70 Kč

Jančovka z.s.
11.3.
12.3.
16.3.

18.3.

(PÁ) ve 20:00 h MoDoŽo – tancovačka se skupinou Začalovec.
(SO) v 17:00 h Biologický večer na Jančovce: Divokým Kurdistánem – RnDr. Libor Ambrozek provází jarní přírodou východního Turecka a jeho památkami. Těšit se můžete na
obrázky orchidejí, výstup na Ararat a mnoho dalšího. Pořádá ČSOP Kyjov a z. s. Jančovka.
(ST) v 17:00 h Biologický večer na Jančovce: Přednáška Palmový olej – ekologický globální masakr – produkce palmového oleje ničí přírodu tropů v rozsahu, který nemá obdoby. Zabíjí poslední divoké populace orangutanů a tygrů. Je možné zastavit palmoolejovou
lobby? Přednáší Zuzana Galle z ČSOP Morava. Pořádá Jančovka a ČSOP Kyjov.
(PÁ) ve 20:00 h Písničkáři na Jančovce

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

FIRST MINUTE
▶ využijte poslední šanci nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Ždánice
zuzana.veverkova@seznam.cz

13.3.

tel.: 776 355 952
www.motyliraj.zdanice.eu

(NE) ve 14:00 h Beseda o přírodě Ždánicka a její ochraně: význam nelesních stanovišť – luk, pastvin, sadů pro motýly a rostliny. Přednáší Ing. Doc. Milan Králíček
CSc., RNDr. Libor Ambrozek a Mgr. Zuzana Veverková. Akce se koná v kavárně KD ve
Ždánicích. Pořádá spolek Pro záchranu motýlího ráje.

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

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 !!
4.3.
(PÁ) košt piva Černohorský ležák 12° – pivovar Černá hora
11.3.
(PÁ) košt piva Grunt extra ležák 11° – pivovar Vyškov
18.3.
(PÁ) košt piva Jantar 12° – pivovar Oslavany
25.3.
(PÁ) košt piva Benedict 12° – Břevnovský klášterní pivovar
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma.
Navíc postupujete do slosování o hodnotné ceny.

Život a zdraví z.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

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

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

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

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství v oblasti sociálně-právní, vzdělávání, zaměstnávání a konzultace s právníkem. Půjčovna kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu .
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ plavání v bazénu v nemocnici – dle přihlášek
Ostatní akce:
8.3.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – v penzionu

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Sdružení pro záchranu Motýlího ráje

(ČT) 10:00–16:00 Jarní prodejní výstava prací žáků s velikonoční tematikou – k zakoupení výrobky z keramiky, textilií, přírodnin a drobné bytové doplňky. Přijďte do KD
Kyjov (malý sál).

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

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.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.
11.3.
(PÁ) Celodenní lyžování – Stuhleck – Rakousko
24.3.
(ČT) Sederová večeře – připomínková slavnostní židovská večeře k svátku Pesach.
Nenechte si ujít mimořádný zážitek. Na tyto akce je nutná přihláška nejpozději týden
předem.
Připravujeme na květen:
7.5.
(SO) Návštěva Oswětimi – koncentračního tábora – jednodenní výlet. Na tuto akci je
nutná přihláška nejpozději do konce dubna.
15.5.
(NE) v 9:30 h Slavnostní oblastní Letniční bohoslužba ke svátku Letnic –v KD Hodonín.

(PÁ–NE) Steaky a bifteky – víkend kvalitních masových lahůdek.
(PÁ–PO) Velikonoční speciality

JazzKlub Kyjov, z. s.

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

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

Apoštolská církev Kyjov

www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých
receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více invstup volný
formací.						
19.3.
(výjimečně SO) v 18:00 h téma přednášky: Matterhorn - těsně pod vrchol! Přednáší Zdeněk Jiruše, člen výpravy. Součástí ochutnávka zdravých receptů. Informace na
tel.: 774 901 078.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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).

Akce na březen:
22.3.
(ÚT) 17:00–17:45 Trénink paměti pro veřejnost (nutno se předem domluvit na
25.3.

tel.: 602 699 146).

(PÁ) 9:00–15:00 Rozvoj asertivních dovedností pro veřejnost, kurz akreditova-

ný MPSV. Lektorka Mgr. Radka Galanová (tel.: 602 699 146).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda
– 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).

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

tel.: 776 161 649

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

Program Klubu dobrovolníků:
14.3.
(PO) v 15:00 h Velikonoční tvoření.
30.3.

(ST) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků bude dle zájmu účastníků.

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
DO ODVOLÁNÍ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO! VEŠKERÉ INFO: www.kmk.wbs.cz

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

