Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267, 723 734 938

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci.
▶ Novinka: Kniha Legendy zapomenutého mlýna – Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha s CD, MP3.
K dostání v Informačním centru Kyjov.

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

5.11.

tel.: 518 618 022, 603 839 367

www.obecbukovany.cz

(NE) v 16:00 h Žena v trysku století – Divadelní představení ochotnického divadla z Nevojic v sále
Sokolovny.
(NE) ve 14:00 h Vánoční jarmark – s vystoupením Mužského a Ženského sboru z Bukovan v sále
Sokolovny.

Areál Bukovanský mlýn

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

www.bukovansky-mlyn.cz

Bzenec

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

12.11.
20.11.

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

www.bzenec.cz

Loutkové divadlo Kašpárek

www.kasparek.webzdarma.cz

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

(NE) v 16:00 h Psaníčko pro sv. Mikuláše – pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku
v areálu zámku.
vstupné dobrovolné

Penzion Fürstova vila

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec

l.kuchar@furstovavila.cz

12.11.

Kostelec

Kostelec 260, 696 51 Kostelec

obec.kostelec@wo.cz

10.11.

www.obec-kostelec.cz

tel.: 724 544 188, 518 323 680

tel.: 518 633 420

www.lovcice.cz

(SO) ve 14:00 h Předvánoční jarmark – na návsi v Lovčicích. Součástí jarmarku bude adventní tvůrčí
dílna pro děti na místní faře, prodejní stánky rozličného zboží, vystoupení žáků ZŠ Lovčice, občerstvení, svařák, grog, medovina. Pořádá Obec Lovčice, místní organizace a spolky.

Milotice

informace@milotice.cz

5.–7.11.
5.11.
6.11.
7.11.
12.11.

12.11.
13.11.

26.11.

kultura@milotice.cz

www.obecnasedlovice.cz

(PÁ–NE) Martinské hody – Srdečně Vás zve Obec Násedlovice a stárci. Po celou dobu bude hrát
DH Šardičanka. Občerstvení zajištěno.
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje u KD v Násedlovicích; v 19:00 h Chodíme, chodíme hore po dědině a každé
stárečce májku postavíme
(SO) v 10:00 h Krojovaní mládenci zvou občany na večerní zábavu; ve 20:00 h Hodová veselice se starými zvyky, slováckými verbuňky a tanci
(NE) v 10:30 h Slavnostní hodová mše svatá; v 11:30 h Průvod s věncem k pomníku; v 13:30 h Krojovaný
průvod pro stárky od pohostinství; 13:00–15:00 Výstava hodových fotografií v galerii a muzeu na OÚ;
v 16:30 h Dětská hodová veselice – vystoupení DFS Násedlováček; ve 20:00 h Hodová taneční zábava.
Rádi uvítáme, když se do nedělního programu zapojí více občanů a dětí v krojích.
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – v KD, hraje DH Šardičanka, dozvuky hodů, pořádají stárci a OÚ.

(SO–NE) Kateřinské hody s věncem
(SO) ve 12:30 h Zvaní na hody po obci; ve 20:00 h Hodová zábava v KD
(NE) v 10:45 h Mše svatá v kapli sv. Kateřiny

tel.: 518 622 621

www.nenkovice.cz

(NE) v 15:00 h Expozice Jano Kőhlera – V budově OÚ Nenkovice bude otevřena stálá expozice Jana
Kőhlera.

tel.: 518 625 822

starosta@skoronice.cz

www.furstovavila.cz

www.skoronice.cz

(SO–NE) Tradiční krojované hody s věncem a káčerem – Pořádá skoronská chasa ve spolupráci
s obcí Skoronice. Hraje DH Skoroňáci a CM Palagrija.
(SO) ve 14:00 h Sraz krojovaných na Kanále, povolení hodů a průvod pro stárky a věnec; ve 20:00 h
Hodová zábava v sále obecního domu
(NE) v 10:30 h Hodová mše svatá v kostele sv. Floriána; ve 14:00 h Sraz krojovaných na Kanále, průvod
pro stárky a kradení káčera

Sobůlky

Sobůlky 105, 697 01

sobulky@wo.cz

11.–13.11.

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

tel.: 518 622 425

www.sobulky.cz

(PÁ–NE) Tradiční Martinské hody s věncem a káčerem – Po celou dobu hodů do kroku, k tanci

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 608 667 478

www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění po celém světě.
Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Franciska. Přímo ve vinařství se nachází stylová vinotéka,
kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce spjatý Svatoborský sklípek, který slouží k občerstvení a ubytování.
Sledujte nás na facebookových stránkách Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.

Šardice

Šardice 601, 696 13 Šardice

26.11.

(SO) v 16:00 h Svěcení vína a svatomartinská vína – pořádá Mendelův vinařský spolek v Obecní hale
U Orla, hraje CM Denica.
(SO) ve 20:00 h Kácání máje a Kateřinská zábava – pořádá FOS Šardice ve spolupráci s Obcí Šardice
v Obecní hale U Orla.

Věteřov

www.veterov.cz

Vlkoš

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228

starosta@vlkos.cz

www.vlkos.cz

(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – Sokolovna Vlkoš, hraje DH Vlkošáci.Kateřiny mají vstup zdarma

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)

militarymuzeum@email.cz

11.11.

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.

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

5.11.

pazderajda@seznam.cz

www.militarymuzeum.cz

(PÁ) v 10:30 h Živý vlčí mák válečných veteránů – Happeningovou akci pořádá Military muzeum
generála Sergěje Jana Ingra z.s. ve spolupráci s městem Kyjovem v parku u kaple sv. Josefa v Kyjově. Půjde o uctění památky válečných veteránů a zároveň o vytvoření největšího živého vlčího máku
v České republice pomocí nafukovacích balonků v 11:11 h. Čestným hostem je textař Michal Horáček.
Zájemci, přihlášky s počtem osob zasílejte na mail militarymuzeum@email.cz.
akce je zdarma

Městský kulturní klub Vracov

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

tel.: 518 628 296

www.mestovracov.cz

(ÚT) v 19:00 h Divadelní představení Otylka – Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která
nás zavede do luxusního sanatoria, ve kterém má bohatá panička Otýlie zhubnout. Je to hra nejen
o chytré ženě, která se nedá, ale i o nesmírné moci peněz. Předprodej vstupenek v infocentru.
		
cena v předprodeji 250 Kč; na místě 300 Kč
5.11.
(SO) v 19:00 h Koncert ženského pěveckého sboru Gloria Brunensis – Srdečně zveme na koncert
ženského sboru do hudebního sálu nadace Chamartín ve Vracově.
12.11.
(SO) ve 14:00 h Martinské svěcení vína – Zveme Vás na Martinské svěcení vína, které se uskuteční
v prostorách KD ve Vracově i před ním. Těšit se můžete na ochutnávku vín, belešů, husích stehýnek
a mnoho dalšího. Chybět nebude ani Martin na bílém koni.
20.11.
(NE) Vánoční trhy místních výrobků – Adventní věnce, pletené šály, dřevěné hračky či háčkované
čepičky pro nejmenší, to vše a mnohem víc budou nabízet vánoční trhy, které jsou spojeny s vánočním
čarováním. Přijďte nakoupit dárky a ochutnat vánoční pokrmy a nápoje.
20.–26.11.
(NE–SO) 15:00–18:00 Výstava akrylů Sylvie Vašinové – Přijďte se podívat na zajímavou výstavu akrylů do hudebního sálu nadace Chamartín.
26.11.
(SO) Rozsvěcení vánočního stromu – Vezměte své děti a přijďte nám pomoci slavnostně rozsvítit
vánoční strom před radnicí ve Vracově. Více informací na www.kultura.mestovracov.cz.

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

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.
vstup volný
Akce:
8.11.
(ÚT) v 18:00 h Deprese, příčiny a přírodní léčba – Rozdělení příčin a průběh deprese. Antidepresiva,
psychoterapie a přírodní léčba. Strava, životní styl a bylinky proti depresi. Součástí jsou testy emocio-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.babule.websnadno.cz

(SO) v 17:00 h Beseda u cimbálu – v sále školy ve Vřesovicích. K tanci a poslechu zahraje CM Kapric,
vystoupí děti z DFS Vřesovjánek, Mladá CM z Osvětiman a jako host pozvání přijal PhDr. Ivo Šmoldas.
vstupné formou dobrovolného příspěvku

Žádovice

Žádovice 41, 696 49

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

26.11.

(NE) v 10:00 h Hubertská mše svatá – Troubená mše začíná v chrámu Sv. Cyrila a Metoděje ve Věteřově. Srdečně zvou myslivci a farníci z Věteřova.

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Taneční zábava – V KD bude hrát VSP Band. Zábavu pořádá TJ Sokol Žádovice.

Ždánice

tel.: 518 622 420

ou.veterov@worldonline.cz

26.11.

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.sardice.cz

Věteřov 207, 697 01 Kyjov

6.11.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

tel.: 732 201 401

tel.: 518 624 525

podatelna@sardice.cz

1.11.

Galerie Nenkovice

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš

6.11.

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

kd@mestovracov.cz

Skoronice

5.11.

6.11.
26.11.

www.strazovice.cz

(PÁ–NE) Tradiční krojované hody – hrají DH Sobuláci
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje
(SO) v 13:00 h Krojovaný průvod pro stárky a následně k OÚ pro povolení hodů, zvaní na hody po
obci; ve 20:00 h Hodová zábava s věncem v sále školy
(NE) v 13:00 h Hodová mše svatá, následuje hodové veselí po obci
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – v sále školy

tel.: 518 618 224

nenkovice@nenkovice.cz

5.–6.11.

4.–6.11.
4.11.
5.11.

Nechvalín

www.nechvalin.cz

tel.: 518 622 128

obec@strazovice.cz

tel.: 518 631 428

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

20.11.

tel.: 724 760 296

www.milotice.cz

Násedlovice

nechvalin@tiscali.cz

19.–20.11.
19.11.
20.11.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice

12.11.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

11.11.

Strážovice

ou.sardice@sardice.cz

(SO–PO) Slovácké hody s věncem
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava – hraje DH Mistříňanka v KD
(NE) v 10:00 h Mše svatá – kostel Všech svatých; ve 14:00 h Průvod pro stárky a hospodáře; ve 20:00 h
Taneční zábava – hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce v KD
(PO) ve 20:00 h Taneční zábava – hraje DH Miločanka v KD
(SO) v 10:00 h Martinské Šidleny – areál vinných sklepů Šidleny

(SO) 10:00–18:00 Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací mladých i vybraných ročníkových vín – v penzionu Fürstova vila, Horní náměstí 36 Bzenec

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

matrika@obec-kostelec.cz

Lovčice

Milotice 72, 696 05 Milotice

19.11.

tel.: 518 614 790

(ČT) v 17:00 h Vernisáž výstavy obrazů paní Cecílie Markové – ZŠ a MŠ Kostelec pořádá výstavu
v budově ZŠ Kostelec.

Lovčice 118, 696 39

13.11.

nálního zdraví, ochutnávka zdravé výživy a zdravotní měření.
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností, v nichž získáte
návod na rozvinutí duchovního, společenského i psychického potenciálu člověka. Upřesnění místa na
tel.: 732 267 771.
vstup volný
Rekondiční pobyt New start Luhačovice
25.12.–1.1. (NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka
zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, turistika, přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí. Objednávky na tel.: 732 267 771; e-mail:
info@ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz. Wellness program probíhá v Pozlovicích – Penzion spokojené
stáří www.senioriluhacovice.cz.
cena 6 300 Kč
Den zdraví
Zveme Vás na Den zdraví s výstavou HEALTH EXPO. Návštěvníci obdrží bezplatné měření tlaku, tuku, kondice srdce, kosterní svaloviny, BMI, test životního stylu a zdravotní poradenství. Součástí je i relaxační masáž šíje. Každý se
může těšit na malý dárek. Program lze uskutečnit pro vesnice, města, školy i instituce. Info na tel.: 732 267 711
nebo na webu www.zdraviarodina.cz.

Městečko 787, 696 32 Ždánice

tel.: 518 633 615

muzdanice@politavi.cz

www.muzdanice.cz

4.11.

(PÁ) v 19:00 h A zase ta sborovna – Město Ždánice pořádá divadelní představení v KD Ždánice. Vystoupí Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina Kornová, Hana Sršňová, Zdeněk Havlas
a Monika Fialková. Srdečně zveme.
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
5.–6.11.
(SO–NE) Podzimní burza – KD Ždánice a Vrbasovo muzeum pořádají ve velkém sále KD burzu
použitých věcí sběratelského charakteru. Občané mohou přinést věci, které chtějí nabídnout k prodeji
do KD v pracovní dny denně 9:00–14:00, nebo po domluvě na tel.: 776 276 284, 725 920 845. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit bez udání důvodu nevhodné věci k prodeji dle jejich uvážení.
		
vstupné zdarma
5.11.
(SO) 13:00–18:00
6.11.
(NE) 9:00–16:00
19.11.
(SO) v 19:00 h Kateřinská zábava – Ženský sbor Ženičky a Město Ždánice Vás zvou do KD ve
Ždánicích na zábavu s CM Hradisko. Pro zpestření večera vystoupí hosté se svým programem.		
vstupné 80 Kč
26.11.
(SO) v 17:00 h Zapomenuté vánoční recepty a svěcení nového vína – Město Ždánice a Chasa
ze Ždánic pořádají ochutnávku jídel, jež připravovali v době vánoční naši předkové. Za přítomnosti pana faráře posvětíme nová vína místních vinařů. Večer zpestří zpěvem koled děti z folklorního
souboru Ždáničánek.
vstupné dobrovolné

Vrbasovo muzeum Ždánice

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) 10:00-16:00 pouze 13.11 (NE), 19.–20.11 (SO–NE), 26.–
27.11. (SO–NE), 3.–4.12 (SO–NE), 10.–11.12. (SO–NE), 17.–18.12. (SO–NE).
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo originál věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství
regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
14.9.–18.12. (ST–NE) Kuchyně našich babiček a prababiček – tematická výstava
19.11.–18.12. (SO–NE) Vánoční výstava betlémů – ze soukromých sbírek
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
29.9.–13.11. (ČT–NE) Krása krajiny kolem nás – výstava prací z jarní výtvarné dílny Ždánického plenéru
ZUŠ Ždánice, ZUŠ Břeclav a ZŠ Lovčice.
29.9.–13.11. (ČT–NE) Práce účastníků letošní letní výtvarné dílny Ždánického plenéru
16.11.–19.2. (ST–NE) Josef Fantura „Fašaňky, masopusty a jiné slavnosti“ – výstava fotografií

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice

podatelna@obeczeravice.cz

26.11.

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(SO) v 19:00 h „Nemá kocour pořád posvícení“ – kinosál OÚ, premiéra divadelního představení
(A. N. Ostrovskij). Hrají místní ochotníci.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE
06. 12. 19.30
		

MUSICA DOLCE VITA
(koncert v rámci KPH)

vstupné 150 Kč

08. 12. 19.00
13. 12. 19.00
		
14. 12. 18.00
		

ROMAN HORKÝ a KAMELOT, L. Kerndl
STŘÍBRŇANKA
(v rámci Seriálu dechových hudeb 2016)
GRANDE MORAVIA Ladislava Pavluše
VÁNOCE JSOU TADY

vstupné 250 Kč
vstupné 150 Kč

09. 12.		
		
23. 12.		
25. 12.		
31. 12.		

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI před kyjovskou radnicí
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU
GULÁŠ PÁRTY

a okolí

110 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč

listopad 2016

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

VSTUPENKY NA TYTO AKCE JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI:
Pokladna Domu kultury
Informační centrum Kyjov
www.ticketportal.cz

(po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Během měsíců listopadu a prosince 2016 je možno zakoupit
vstupenky na pořady pořádané Městským kulturním střediskem Kyjov v první půli roku 2017:
•PŘEDPLATNÉ SERIÁLU DECHOVÝCH HUDEB 2017
•KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO
•KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU
•ZDENĚK IZER & AUTOKOLEKTIV
•JAVORY – KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH
•KONCERT JAROSLAVA SAMSONA LENKA
•DIA SHOW S CESTOVATELEM JIRKOU KOLBABOU
•KONCERT MARIE ROTTROVÉ S KAPELOU
•DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

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

www.mestokyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově
11.–13.11.
11.11.
12.11.
13.11.

Tradiční Martinský hody

(PÁ–NE) Tradiční Martinský hody
(PÁ) ve 20:00 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s CM Jury Petrů v DK Kyjov.
vstupné 100 Kč
(SO) ve 14:00 h Průvod od zámečku k radnici, pak pro stárky a věnec; ve 20:00 h Taneční zábava
s DH Žadovjáci a CM Jury Petrů v DK.
vstupné 130 Kč
(NE) v 10:30 h Hodová mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie; ve 14:00 h Průvod
z Nětčic od „Jančů“; před radnicí „mlácení káčera“, po ukončení mlácení káčera 17:00–21:00 Taneční
zábava s DH Žadovjáci v DK.
vstup volný

XVII. Kyjovský divadelní podzim

22.10.–20.11. (SO–NE) XVII. Kyjovský divadelní podzim – Letos u nás již po sedmnácté přivítáme amatérské
i profesionální spolky z různých koutů republiky. Pořádá OS OPONA Kyjov.
18.11.
(PÁ) v 19:30 h Veroničin pokoj – psychologický až hororový thriller od „mistra napětí“, amerického
autora Iry Levina, Divadelní spolek Kroměříž, Kyjovský pivovar.
vstupné 80 Kč
19.11.
(SO) v 19:30 h Rebelové ze Stodoly – příběh vojáků na útěku za snem o svobodě. Muzikálovou hru
podle slavné filmové předlohy uvede Divadlo Stodola, divadelní sál MKS.
vstupné 80 Kč
20.11.
(NE) v 16:00 h Dětské kočovné divadlo Kyjov „Bylo nám pět aneb 5ka s kočováním“ – představení domácího dětského souboru u příležitosti 5. výročí založení. Doprovodné akce budou probíhat
od 14:00 h: výstava představující činnost souboru a dětská tvořivá dílna, divadelní sál a salonek MKS.
vstupné dobrovolné; místenka v předprodeji za 20 Kč
11.11.

Otevírání svatomartinských vín

(PÁ) v 11:11 h Otevírání svatomartinských vín – v Kyjově u radnice. Pořádá město Kyjov a Kyjovská
vinotéka na Svatoborské ulici 26. Přijďte ochutnat mladá vína regionálních vinařů. Akce bude ukončena v 15:00 h.

Významné akce v okolí
12.11.

Bzenecké svatomartinské slavnosti

(SO) v 15:30 h Bzenecké svatomartinské slavnosti – Ochutnávka mladých i ročníkových vín ve sklepech pod Sokolovnou. V ceně vstupenky je sklenička, katalog, kupon pro ochutnávku vzorku mladých
vín od každého vinaře, poukaz na víno v hodnotě 100 Kč a odběr jednoho jídla ze svatomartinského menu. Hraje CM Michala Miltáka. Posezení ve sklepech předchází tažení vojsk tří císařů městem
ve 14:00 h. Prodej vstupenek v Informačním centru města Bzence – tel.: 722 183 283. vstupné 350 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic

15.10.–10.12.	Každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2016 bezplatnou autobusovou linku svážející
kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka MHD), v 13:46 h Újezd
(zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové
nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Městské kulturní středisko

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

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
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

(Veronika a Vašek Řihákovi, Eliška Trtíková, Roman Zavadil a Ladislav Pavluš jr.)
			
vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě

Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově

M
A

(SO) v 10:00 h III. Hovoranský „Bleší trh“ – pořádá Muzejní spolek při OÚ, sokolovna Hovorany.
(SO) Divadelní představení Enrica Luttmanna „5 za jednu“ – hraje ochotnický soubor Podiva při
TJ Sokol Podivín, pořádá TJ Sokol Hovorany, sokolovna Hovorany.
(NE) Jarmark, rozsvěcení vánočního stromu, výstava zvonečků – pořádá Muzejní spolek a Kulturní
komise OÚ Hovorany, veřejné prostranství před sokolovnou a sokolovna Hovorany.

Nechvalín 13, 696 31

(PÁ) v 18:00 h Bzenecké sklepy při svíčkách – Ochutnávka mladých a ročníkových vín v atmosféře
sklepů za svitu svíček. 9 vinařství a vinařů, minimálně 54 vzorků. Předprodej vstupenek a více informací na www.wisomm.com.
vstupné 250 Kč v předprodeji, na místě 280 Kč
(SO) v 15:30 h Bzenecké svatomartinské slavnosti – více informací v sekci Významné akce v okolí
(NE) v 19:00 h Uršuloviny – KD ve Bzenci uvede zábavný celovečerní pořad s populární herečkou
Uršulou Klukovou. Předprodej vstupenek v Informačním centru města Bzence – tel.: 722 183 283 (budova knihovny).
vstupné v předprodeji 150 Kč; na místě 200 Kč

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

13.11.

27.11.

www.obec-hovorany.cz

podatelna@obecnasedlovice.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 možné (SO,NE) a o svátcích
14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti. Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
10.–13.11.
(ČT–NE) Husí hody – Ku příležitosti svátku sv. Martina Vám nabízíme tradiční husí a kachní speciality doplněné o nabídku svatomartinských vín.
11.11.
(PÁ) v 18:30 h Svěcení svatomartinského vína – Slavnostní žehnání mladého vína spojené s večerem
u cimbálu a možností ochutnávky mladých svatomartinských vín.

11.11.

12.11.
19.11.

11.–13.11.
tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

26.11.

Bukovany

27.11.

Hovorany

ou.lovcice@iol.cz

(SO) Zájezd na „Otevřené sklepy do rakouského Illmitzu“ – Odjezd cca v 9:00 h z Kyjova, příjezd ve
večerních hodinách. Cena dopravy je dle počtu účastníků, nejvýše však 500 Kč. Vstupné na Otevřené
sklepy v Illmitzu je 40 €. V ceně vstupného je neomezená degustace vzorků ve 30 sklepech a dva 12 €
poukazy na odběr vína u vinařů. Vstupné si hradí každý sám. Pro přihlášení na zájezd a zjištění více
informací: Vojtěch Kölbel tel.: 774 346 165 nebo e:mail: v.kolbel@seznam.cz.

oubukovany@tiscali.cz

mob.:725 111 174

(SO–PO) Martinské hody s pondělní skládkou – Katolický dům Dambořice, hraje DH Dambořanka
(SO) Kateřinská zábava – Katolický dům Dambořice

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

www.demizonek.cz

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

6.11.

12.–14.11.
26.11.

tel.: 774 346 165

v.kolbel@seznam.cz

zbynek.pastyrik@damborice.cz

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
tel.: 518 631 325

i poslechu hraje DH Sobuláci.
(PÁ) v 19:00 h Povolení hodů u starosty obce; ve 20:00 h Hodová zábava v KSVC
(SO) v 13:00 h Chození po dědině s muzikou; ve 20:00 h Hodová zábava se zpívaným věncem v KSVC;
ve 21:00 h Průvod z KSVC ke stárce pro věnec
(NE) v 10:30 h Slavnostní mše svatá v místní kapli; ve 14:00 h Průvod ke stárce pro káčera a chození po
dědině; ve 20:00 h Hodová zábava s káčerem v KSVC
(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – taneční zábava v KSVC

11.11.
12.11.

R

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Dambořice

ZD
A

▶ 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“.
▶ Každý (PÁ) 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.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci 10.11. (ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi nás
a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
Akce v listopadu:
26.11.
(SO) ve 20:00 h Silvestrovská párty aneb oslava konce církevního roku – v prostorách Kyjovského
pivovaru. Můžete se těšit na dobrou hudbu, taneční vystoupení, zábavu, vinotéku a hlavně posezení
s přáteli. Předprodej bude probíhat na tel.: 728 759 816. Počet míst je omezen. Více na webu cpr.		
vstupné 70 Kč

program@mkskyjov.cz

1.11.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(ÚT) v 17:00 h Veselá trojka – v divadelním sále. Veselá trojka patří mezi nejpopulárnější umělce
nejen na TV Šlágr. Na kontě mají tři alba svých vlastních písniček, u kterých hudbu i text složil Pavel
Krška.
vstupné 240 Kč
2.11.
(ST) v 19:30 h Václav Hudeček – v divadelním sále. Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou
cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Jeho nahrávka Vivaldiho
Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku.
		
vstupné 300 Kč; sleva studenti, důchodci 270 Kč; děti do 15 let 50 Kč
4.11.
(PÁ) v 19:00 h Návštěvy u Pana Greena – v divadelním sále. Hrají: Stanislav Zindulka, Daniel Tůma.
Autor: Jeff Baron. Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
vstupné 350 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

8.11.

(ÚT) v 19:00 h Mladá muzika Šardice – Seriál dechových hudeb – v divadelním sále. Kapela, která
čítá více jak čtyřicet členů, se zúčastnila řady domácích i mezinárodních soutěží. Má za sebou množství veřejných vystoupení. Působí v šardické pobočce ZUŠ Kyjov.
vstupné 150 Kč
11.11.
(PÁ) v 16:30 h Beseda s Michalem Horáčkem – v divadelním sále DK. Beseda a povídání na aktuální
témata s Michalem Horáčkem.
vstup volný
18.11.
(PÁ) v 19:00 h Screamers a Techtle Mechtle – v divadelním sále. Po velkém úspěchu premiéry pořadu
„Přijela pouť“ se můžete znovu těšit na nový pořad. Má tentokrát název „Videopůjčovna.“ PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO.
vstupné 280 Kč
23.–24.11.
(ST) 8:00–18:00, (ČT) 8:00–17:00 Předvánoční prodejní trhy Kyjov 2016 – Trhy spojené s nákupem
vánočních dárků v prostorách DK, před DK, radnicí a na parkovišti na náměstí.
vstup volný
26.11.
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava – v estrádním sále DK. K tanci, poslechu a dobré zábavě
hraje DH Žadovjáci. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov. vstupné 100 Kč
27.11.
(NE) v 10:00 h Adventní trh regionálních produktů – na Masarykově náměstí. V 17:00 h slavnostní
rozsvícení vánočního stromu a náměstí za účasti vedení města. Akci doplní doprovodný kulturní program včetně živého betlému v podání kyjovských skautů. Předpokládaný konec akce v 18:00 h.
29.11.
(ÚT) v 19:00 h Václav Neckář – Koncert „Mezi svými“ – v divadelním sále. Galavečer populární hudby a nový koncertní program známého zpěváka. Nenechte si ujít koncert jedinečného Václava Neckáře
a jeho skupiny Bacily, na kterém zažijete téměř dvě hodiny skvělého kulturního zážitku. KONCERT JE
VYPRODÁN.
vstupné 440 Kč
Připravujeme na prosinec:
6.12.
(ÚT) Musica Dolce Vita – KPH
8.12.
(ČT) Roman Horký a Kamelot s Láďou Kerndlem – koncert
9.12.
(PÁ) Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
13.12.
(ÚT) DH Stříbrňanka – Seriál dechových hudeb
14.12.
(ST) Grande Moravia L. Pavluše a manželé Řihákovi – koncert Vánoce jsou tady
23.12.
(PÁ) Zpívání u vánočního stromu
25.12.
(NE) Vánoční beseda u cimbálu
31.12.
(SO) Guláš párty
Tip na vánoční dárek
▶ Během měsíce listopadu a prosince si můžete zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2017. (Koncert Jaroslava Svěceného, koncert Jakuba Smolíka s kapelou, Zdeněk Izer & autokolektiv, Javory – koncert sourozenců Ulrychových, koncert Jaroslava Samsona Lenka, Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou, koncert Marie Rottrové
s kapelou, divadelní představení Poslední aristokratka, předplatné Seriálu dechových hudeb 2017).

z Kyjova. Obrazy jsou vytvářeny s využitím digitální a počítačové techniky na papír i plátno. Vernisáž
výstavy se uskuteční 14.11. (PO) v 18:00 h.

Galerie Doma

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

barbora.lungova@centrum.cz

11.11.

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

1.11.
2.11.

7.11.
7.11.
9.11.
16.11.
18.11.
24.11.
26.11.

www.knihovna-kyjov.cz

(ÚT) v 17:00 h Prevence rakoviny prsu – Součástí přednášky je multimediální prezentace, nácvik
samovyšetřování na fantomovém modelu, diskuze. Přednáškový sál. Přednáška nestátní neziskové
organizace pacientek s nádorovým onemocněním prsu – Mamma HELP, z. s.
vstupné zdarma
(ST) v 17:00 h Záněty – hranice našeho zdraví – Mnohokrát za život prochází náš organismus zánětlivými procesy. O některých ani nevíme, jiné mohou být až smrtelné. Co je to vlastně zánět a o čem
vypovídá? Přednáší hloubkový psycholog a dietolog Sam Fujera. Studovna–čítárna. vstupné 100 Kč
(PO) v 9:00 h Aktivní senioři ve společenském životě – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb
Kyjov. Povídání o slavných i regionálních osobnostech. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(PO) v 17:00 h Za krajany do Banátu – Cestovatelská beseda Ondřeje Herzána. Přednáškový sál.		
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Cesta ze zajetí vlnami života zpět do věčného oceánu – Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna–čítárna.
vstupné dobrovolné
(ST) 14:00–17:00 Kurz první pomoci pro veřejnost – Lektor Bc. Aleš Vosáhlo, záchranář specialista
RZP, a. s. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 17:00 h Porozumění časům – Otázky kolem EU, Brexitu, Turecka, Izraele, aj. Přednáší
Dr. Kameel Majdali (Austrálie), biblický učitel. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Slovní obrana aneb psychohygiena všedního dne – Mnoho problémů v našem životě
pramení z nedorozumění. Naučit se správně komunikovat je základ pro zvládání nepříjemných situací.
Přednáška Antonie Krzemieňové. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
(SO) v 15:00 h Den pro dětskou knihu – Slavnostní vyhodnocení literární soutěže Legendy a mýty
mého kraje, součást projektu Jižní Morava čte. V rámci akce bude rovněž představena kniha
Kyjovské proměny, jejíž autorkou je paní Mgr. Blanka Pokorná. Publikaci vydává město Kyjov v souvislosti s připomínkou 890 let od první písemné zprávy o Kyjově. Hudební doprovod Malá CM ZUŠ
Kyjov. Přednáškový sál.

Vlastivědné muzeum Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov

Železniční expozice Stavědlo

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

Opona, o. s.

Kollárova 284, 697 01 Kyjov

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

d.sedlackova@mukyjov.cz

25.11.

Salsa Kyjov

www.salsakyjov.cz

KOMK, ZUŠ Kyjov a Carmina Vocum

Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

tel.: 777 274 807 (p. Mario Kudela)

mario.kudela@seznam.cz

2.11.
6.11.

www.komk.eu

(ST) v 17:30 h Koncert k uctění památky zesnulých – Koncert v obřadní smuteční síni města Kyjova.
Účinkovat bude smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum a sólisté. Před zahájením koncertu zazní slovo
děkana F. Mrázka. Program: W. A. Mozart Requiem.
(NE) v 18:00 h Requiem, W. A. Mozart – druhý koncert v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie na
Mendlově náměstí v Brně.

Swing Family z.s.

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

6.11.

(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – Zahájení nových kurzů pro začátečníky (a taky samozřejmě
pro pokročilé). Opět proběhne 5 hodinových lekcí vždy v neděli v podvečer v Kyjovském pivovaru.
Více info na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo Swing v Kyjově.
25.11.
(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov. Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat se, jak vlastně swing na parketu vypadá. Můžete se také
něco přiučit při krátké výuce a klidně protančit celý večer.
▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce pro všechny v Kyjovském pivovaru, kteří chtějí
opakovat, pilovat nebo si prostě zatančit.

Pražírna Kyjov

6.11.
www.mestokyjov.cz

tel.: 604 466 342

10.11.

12.11.

(PÁ) ve 20:00 h Gingerhead live – Jazzrockové trio Gingerhead vzniklo na podzim roku 2013 ve složení: Tomáš Borovička – kytara, Lukáš Macur – basa a Petr Mucha – bicí. V Kyjově Gingerhead zahraje
s dočasným záskokem basového mága George Basstarda, nicméně na kvalitě produkce se to rozhodně
vůbec nepodepíše.
vstupné dobrovolné
(NE) v 18:18 h Degustace pečených čajů aneb káva, čaj, pečení a Keňa – Slovem i čajem provází Petr
Sič (Lisovaný čaj) a Tomáš Sur Pukšic (Teabus.cz).
vstupné 113 Kč
(ČT) ve 20:00 h LiStOVáNí: STOP (Tomáš Poláček) + autogramiáda – Tomáš Poláček podnikl v létě
roku 2015 bláznivou výpravu. Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes Sibiř,
Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové
zemi – nejjižnějšího města světa. Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Tomáš Poláček. K prodeji
kniha za 280 Kč.
vstupné 200 Kč
(SO) ve 20:00 h Půljablkoň – „Jsme nejmenší odnoží Jablkoně: obrovitý kapelník Michal Němec (tedy
já) a éterická zpěvačka Marie Puttnerová. Zpíváme a hrajeme písničky jablkoňské i nejablkoňské: jednoduše, přímočaře, nezáludně – dva hlasy, kytara a perkuse.“
vstupné 120 Kč

Sokolíček

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.
14.11.–5.12. (PO–PO) Výstava „Tajemství fantazie“ – Vernisáž výstavy digi-foto-obrazů pana Františka Gazdy

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

salsakyjov@seznam.cz

24.11.–29.12. (ČT–ČT) 20:00–22:00 Kurz salsy a zouku – v Kyjovském pivovaru. Zveme Vás na kurzy latinsko-amerických tanců salsa-linea a zouk do Kyjovského pivovaru. Kurz bude probíhat každý (ČT) v rozsahu
6 lekcí. Navazujeme na od září rozběhlé kurzy. Jedná se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou je
najít si k sobě tanečního partnera. Ceny kurzovného, registrace a bližší informace naleznete na našich
facebookových strankách Salsa Kyjov nebo na e-mailu: salsakyjov@seznam.cz či na tel.: 733 661 380.

Čajovna & Galerie

jindrich.pleva@tiscali.cz

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Fehero Rocher – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského
1407/14. Quintet zpěvačky Sisy Fehérové je uskupení oscilující mezi jazzem, blues a alternativou.		
vstupné 100/70 Kč
(PÁ) ve 20:30 h Fanfán Tulipán – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského
1407/14. Kapelu, jejíž žánr bývá pro svou hravost někdy označován jako kinder-jazz, založila v roce
2009 Eliška Svobodová, v té době studentka skladby na Konzervatoři J. Ježka. Dalšími členy jsou:
Štěpán Zbytovský (Noční Optika), pianista Jan Mazura (Emperor Penguin), baskytarista Jan Neruda
a bubeník Šimon Hajdovský (Sinuhet, Manželé, Akline).
vstupné 100/70 Kč

tel.: 733 661 380

4.11.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
8.–27.11.
(ÚT–NE) Výstava 016 – Město Kyjov srdečně zve do Radniční galerie. V prostorách budou tentokrát
prezentovány výtvarné práce účastníků a hostů již 3. ročníku výtvarné letní dílny Ždánického plenéru.
Vernisáž výstavy se uskuteční 8.11. (ÚT) v 17:00 h v prostorách galerie a vystavená díla budou ke
zhlednutí do 27.11. (NE).

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

18.11.

tomas@prazirnakyjov.cz

tel.: 518 697 583, 606 765 030

opona@zkyjova.cz

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

22.10.–20.11. (SO–NE) XVII. Kyjovský divadelní podzim – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

Radniční galerie

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Železniční vlečky na Kyjovsku“ – Modelové kolejiště velikosti H0 a stálá
expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
7.11.–31.1. (PO–ÚT) Výstava „Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové“
4.11.
(PÁ) v 18:00 h Historické osobnosti Kyjova – přednáška Mgr. Ester Vratislavské
16.11.
(ST) v 18:00 h Historická procházka městem – přednáška Mgr. Blanky Pokorné
27.11.
(NE) v 13:00 h Předvánoční Blešák

tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

27.11.

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Vernisáž výstavy „Keramika Reginy Hausnerové“ – Výstava potrvá do 30.11. (ST).

Městská knihovna

Komenského 617, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

Komenského 689, 697 01 Kyjov

info@sokolicek.cz

13.11.

tel.: 604 631 643, 721 525 676

http://sokolicek.cz

(NE) v 15:30 h Vánoční povídání o pejskovi a kočičce – Dětské kryté hřiště Sokolíček pořádá diva-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

delní představení. Těšíme se na Vaši návštěvu!
		
vstupné na divadelní představení 60 Kč; vstupné na divadlo i hraní v Sokolíčku 120 Kč
Hlídání dětí v Sokolíčku
▶ Nabízíme hlídání dětí v Sokolíčku. Hlídání probíhá každou (ST) kromě svátků a prázdnin 9:00–12:00. Pitný režim
zajištěn, svačinky pro děti s sebou. Hlídají zkušené a ochotné tety, které se rády o Vaše malé ratolesti postarají. Hlídání
probíhá uvnitř Sokolíčku a za příznivého počasí se můžou hrát i na venkovním hřišti. Sokolíček je otevřen pouze pro
děti na hlídání. Hlídání bude probíhat jen po telefonické nebo emailové domluvě. Bližší informace v Sokolíčku
nebo na tel.: 604 631 643, 721 525 676 nebo na e-mailu: info@sokolicek.cz.
		
vstupné za dítě je 60 Kč/h; 150 Kč na celé dopoledne

V karanténě, o. s.

Komná 281, Střílky 768 04

tel.: 733 187 195

vkarantene@centrum.cz

www.vkarantene.cz

19.–20.11.

(SO–NE) SONEVENDUM – Festival Divadla v karanténě opět v Kyjově (divadlo – koncert –
workshop – hraní – diskuse). Podrobnosti na www.vkarantene.cz, facebook Sonevendum 2016. Rezervace: vkarantene@centrum.cz nebo na tel.: 777 275 716.
19.11. SOBOTA
▶ Rodinný program v Sokolíčku – V Sokolíčku na Komenského ulici po celý den zajištěno občerstvení, včetně oběda,
k dispozici lehárna v klidové zóně pro odpočinek.
10:00–17:00 Masters of Sokolíček 3G – klání rodinných týmů ve zdolávání herních atrakcích a jiných životně důležitých disciplín (např. oblékání na čas, mazání chleba na krásu, hod myší na cíl, vrh klávesnicí a jiné)
v 11:00 h
Za stolem zrkadlo – divadelní workshop na téma oběd
ve 14:30 h
Storytelling Matěje Záhoříka – divadlo
v 16:00 h
Klaun Čiko – interaktivní one man show
▶ Pokračujeme v Pražírně pro starší a pokročilé:
v 18:00 h
Jukebox, Saša Stankov a Filip Teller – improvizátoři známí z televizního pořadu Komediomat. Herci
improvizují na témata zadávaná diváky právě v danou chvíli. Nekorektní humor zaručen!
v 19:30 h
Koncert Dana Reeda – Americký hudebník, zpěvák a skladatel Dan Reed, frontman skupiny Dan Reed
Network. Hosté: Sára Judasová a Lucie Ježková (vítězka Kyjov hledá talent 2016).
20.11. NEDĚLE
▶ Veřejná diskuse na téma Proměny vzdělávání s Ondřejem Šteflem nebo Zdravý talíř s Margit Slimákovou. (V jednání, upřesníme na webu www.vkarantene.cz a na facebooku Sonevendum 2016.)

Tetky z Kyjova, o. s.

Svatoborská 26, 697 01 Kyjov

20.11.
27.11.

petruhana@seznam.cz

tel.: 776 608 960

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov

Český zahrádkářský svaz Kyjov

navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

tel.: 724 224 958

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

▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na emailové adrese:
palenicekyjov@seznam.cz.
▶ Pěstitelská pálenice zahajuje provoz 1.11. (ÚT).
▶ Každé (PO) 12:30–16:30 provoz moštárny, v jiné dny po telefonické dohodě na tel.: 731 243 243.

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

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů
výhradně slovácké vinařské podoblasti. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných vín.
Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Akce v listopadu:
11.11.
(PÁ) v 11:00 h Přijďte ochutnat a zhodnotit svatomartinská vína ročníku 2016
25.11.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Tentokrát nám svá vína nejen ročníku 2016 představí zástupce jednoho z nejoceňovanějších vinařství České republiky, vinařství Štěpána Maňáka ze Žádovic. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek
v předprodeji. Akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek
od 16.11. (ST) na obou místech.

Kyjovský pivovar

Komenského 596, Kyjov

info@kyjovsky-pivovar.cz

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov-Nětčice

Odbor KČT Mapa Brno
mirostas@seznam.cz

v 9:11 h, bus
v 9:39 h, bus
v 9:11 h, bus
v 9:14 h, bus
v 8:37 h, vlak. nádraží

Život a zdraví, z. s.

Jazyková škola Let´s speak

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

www.lets-speak.webnode.cz

Pro školní rok 2016–2017 nabízíme:
▶ Mgr. Eva Bartoníková nabízí doučování pro žáky ZŠ a SŠ, rozšířenou výuku angličtiny s možností zkoušky Cambridge odpovídající úrovně, přípravu k maturitě, kurzy pro dospělé odpovídající úrovně a konverzační kurzy pro
dospělé.
▶ Nabízíme možnost využití prostor učebny pro maminky na mateřské (dopoledne pro účely scházení se v příjemném prostředí se zázemím – WC, možnost uvaření si kávy nebo čaje, koberec pro děti a další. V případě zájmu
kontaktujte Mgr. Lenku Vymazalovou na tel.: 724 148 463, nebo na mail: vymazalova.l@gmail.com).

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ Neváhejte a ještě se přihlaste do již probíhajících kurzů AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ nebo RJ za sníženou cenu!!
▶ Proto volejte na tel.: 603 281 237, piště na e-mail: studijni@jazykovka-kyjov.cz nebo se osobně zastavte na učebnu
ve 2. patře na DK v Kyjově.

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov

tel.: 518 390 150

zus.kyjov@iol.cz

24.11.

(ČT) v 17:00 h Koncertík – v sále ZUŠ Kyjov vystoupí žáci hudebního oboru.

www.zuskyjov.cz

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

21.11.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

Cestovní agentura Régio

tel.: 518 307 711 a 712

(PÁ–NE) Husí a kachní hody – speciality našeho šéfkuchaře Arnošta Vaverky
(PÁ) Svatomartinská vína – od 11.11. (PÁ) ochutnávka od kyjovských vinařů
(PÁ) v 19:30 h Divadlo „Veroničin pokoj“ – horor na pivovaru, představení v rámci Kyjovského divadelního podzimu, pořádá Opona o.s.
25.11.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna – pořádá Swing family
▶ Telefon pro rezervaci stolu: 778 547 850, aktuálně na FB nebo www.kyjovsky-pivovar.cz.

ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ Nejvyšší čas vybrat si dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Přijďte si k nám pro katalogy na
zimní dovolenou na horách 2016/17. Můžete také navštívit náš web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku
zájezdů a můžete provést rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho domova.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

prodejna@chata.cz

Apoštolská církev Kyjov

www.caregio.cz

tel.: 511 116 974, 739 584 095

www.ackyjov.webnode.cz

Každou (ST) 16:00-17:30 Dětský kroužek Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
Přátelská setkání kurzu „Stavitelé domova“
Témata jako: Jak budovat jednotu? Komunikaci? Jak zvládat konflikty? Peníze až na druhém místě? aj. Pro svobodné,
budoucí i současné rodiče, všechny, kdo kladou rodinu na 1. místo svých priorit. Setkávání probíhá v domácích skupinkách, nutný kontakt předem.
Akce v listopadu:
18.11.
(PÁ) v 17:00 h Porozumění časům – Přednáška v knihovně. Otázky kolem EU, Brexitu, Turecka, Izraele, aj. Přednáší Dr. Kameel Majdali – AUS (Austrálie), biblický učitel. Organizuje Apoštolská církev,
b.cupal@tiscali.cz, mob.: 739 584 095.
vstupné dobrovolné

Domov Horizont, přípěvková organizace

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

www.horizontkyjov.cz

15.11.

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

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

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

Oblastní odbočka SONS Kyjov

kyjov-odbocka@sons.cz

30.11.

tel.: 602 699 146

info@fenix-centrum.cz

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Každé (PO), (ÚT) a (ST) 8:00–13:00 nabízíme lidem s Alzheimerovou nemocí možnost docházky do denního
stacionáře. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Pro občany z ORP Kyjov zajištěna doprava. Bližší informace:
Ing. Růžičková, tel.: 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Každý (ČT) 8:00–13:00 nabízíme pravidelná skupinová setkání lidem s jiným psychiatrickým onemocněním,
nebo individuální dle domluvy. Našim cílem je posílit zdravou stránku osobnosti a nabýt schopnosti žít s nemocí
běžným způsobem života. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Doporučujeme pohodlný oděv, teplé ponožky, polštářek. Deky a karimatky jsou k dispozici.
Skupinový nácvik relaxačních technik trvá 30 min. Bližší informace a objednávky: MUDr. Kliment,
tel.:724 229 696.
cena 150 Kč; cena individuálního nácviku relaxací 300 Kč
▶ 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).
▶ 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).
Sociální rehabilitace
▶ Od 1.1.2017 (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu, určenou lidem, kteří mají duševní
potíže. Bližší informace: Mgr. Tomáš Galan, tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.
Akce v listopadu:
16.11.
(ST) 9:00–17:00 Listopadový bazárek pro dobrou věc – Přijďte si levně nakoupit dárky pro Vás a Vaše
blízké (šperky, dětské oblečení, hračky, originální obrazy, LP desky, knížky, keramiku atd.). Vaším nákupem podpoříte plánované investice denního stacionáře.

Agentura pro občany

tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

tel.: 776 760 784 (Zuzana Šrahůlková)

tel.: 518 613 394, 737 721 504

www.sonskyjov.cz

(PO) v 15:00 h Vernisáž výstavy „Muž slinící si prst a jeho přátelé“ – Keramická díla bude vystavovat Michal Vaněk a členové oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
v Kyjově. Součástí výstavy bude i prodej drobných výrobků z dílny zrakově postižených. Výstava je
pořádána u příležitosti 25. výročí založení organizace pro zrakově postižené v Kyjově. Otevřena bude
do 2.12. (PÁ) v pracovní dny 10:00–16:00.
(ST) ve 14:00 h Oblastní odbočka SONS Kyjov si v tento den připomene výročí 25. let trvání organizace pro zrakově postižené v Kyjově – v estrádním sále DK Kyjov. Vystoupí populární nevidomý zpěvák Radek Žalud, divadélko VERVA nevidomých umělců z Prahy, členové OO SONS Kyjov
– pěvecký soubor Pastelky, taneční soubor Panterky a Muzika z kuchyně. Možnost zakoupení malého
občerstvení.
vstupné dobrovolné

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.svaztp.cz

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

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

▶ Každé (ÚT) v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Adiktologická poradna – (ÚT) a (ČT) po domluvě. Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Každou (ST) 16:30–17:30 Trénink paměti – Informace na tel.: 606 320 786.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, 1x měsíčně. Informace na tel.: 776 760 784.
3.11.
(ČT) 9:00–16:30 Akreditovaný kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením I. – Pro pomáhající profese
i domácí pečující. Počet míst omezen.
cena 850 Kč
7.11.
(PO) 17:00–19:00 Tvůjčí psaní – pod vedením Nikol Patíkové, absolventky Rozhlasové a televizní
dramaturgie a scenáristiky na Janáčkově akademii v Brně. Autorské čtení a beseda nejen o knihách.
Pro zájemce možnost přihlášení do kurzu Tvůrčího psaní, který bude následně probíhat 2x v měsíci.
Informace: nikol.patikova@gmail.com.
11.11.
(PÁ) 9:00–11:00 Svépomocná skupina domácích pečujících – zájemci se mohou stále hlásit.
21.11.
(PO) 17:00–19:00 Kurz tvůrčího psaní – s Nikol Patíkovou. Informace a přihlášky:
nikol.patikova@gmail.com.
Kurzy Pečuj doma a s námi, Diakonie ČCE a Educante z.s.
12.11.
(SO) 10:00–16:00 Ošetřovatelský kurz
18.11.
(PÁ) 9:30–15:30 Praktický a nácvikový kurz
23.11.
(ST) 9:30–15:30 Pečování v závěru života
30.11.
(ST) 9:30–15:30 Sociálně právní kurz
2.12.
(PÁ) 9:30–15:30 Fyzioterapeutický kurz
3.12.
(SO) 10:00-16:00 Kurz komunikace
14.12.
(ST) 13:00–19:00 Pečování o člověka s demencí

21.11.

tel.: 518 389 453, 731 115 213

ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu 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 v tělocvičně ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ RHB cvičení v bazénu v nemocnici Kyjov – dle harmonogramu.
▶ Turnaj v kuželkách – termín bude upřesněn na pozvánkách.

(ÚT) 10:00–16:00 Tradiční prodej výrobků uživatelů Domova Horizont – v malém sále KD Kyjov.
Všichni zájemci jsou co nejsrdečněji zváni.

Komenského 617, 697 01 Kyjov

(PO) v 15:30 h Lucerničkový pochod sv. Martina v lesní školce – S sebou malé zavařovačky, svíčku
a dobrou náladu! (průvod půjde za setmění a bude ukončen za tmy)

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)

Kurzy jógy
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga – mírně pokročilí, pokročilí
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – (a nejen pro ně) od 65 let – zdarma
ÚT
18:00–19:00 Jóga pro zdraví – začátečníci a mírně pokročilí
ST
18:00–19:30 Jóga proti stresu – mírně pokročilí
Tělocvična ZŠ Dr. Joklíka:
ST
17:00–18:30 Jóga proti bolestem zad – začátečníci i pokročilí

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

irena.kyjov@seznam.cz

tel.: 602 306 613

www.zivotazdravi.cz

tel.: 774 901 078

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více informací.
vstup volný
Akce v listopadu:
21.11.
(PO) v 18:00 h Umění (ne)stárnout I. díl – Přednáší PharmDr. Hana Machová, B.Th. Přijďte se zaposlouchat do první části z dvoudílného cyklu přednášek o tom, jak zastavit stárnutí. Součástí přednášky
bude ochutnávka zdravých receptů. Budeme se na Vás těšit. Další informace na tel.: 774 901 078.

www.ak-kyjov.cz

Jóga v denním životě v Kyjově

b.cupal@tiscali.cz

(ÚT) Bukovany – Haluzice – Jestřabice – 8,1 km
(ÚT) Hovorany – památník Moravské Rovnosti – Šardice – 7,7 km
(ÚT) Ždánice-Červený Kříž – Nesovice – 10,4 km
(ÚT) Vacenovice – Rohatec –8,1 km
(ÚT) Sudoměřice – Mlýnky – Radějov –10,5 km

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

lkky@atlas.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu letu
a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na tel.: 518 612 060, 724 109 329,
www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

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

tel.: 518 614 313, 775 700 101

www.kyjovsky-pivovar.cz

Aeroklub Kyjov

Podzimní program koncertů
5.11.
(SO) Iritující Pýchora – ska-alternative/Praha
11.11.
(PÁ) Dunajská Vlna – www.dunajskavlna.cz
26.11.
(SO) Just Five – pop-funk/Brno
9.12.
(PÁ) Začalovec – tradiční Mikulášská
17.12.
(SO) Helemese – šanson-punk/Kyjov
▶ Začátek koncertů vždy ve 20:00 h.
Čtvrteční přednášky ve spolupráci s ZO ČSOP Kyjov
3.11.
(ČT) Z Kyjova do Persie – manželé Hálovi
10.11.
(ČT) Botanické klenoty Kyjovska – s přihlédnutím k jejich lokalitám a péči o ně, RNDr. Libor
Ambrozek – profesionální botanik
17.11.
(ČT) Cestopisná přednáška
24.11.
(ČT) Pavouci Kyjovska a blízkého okolí – Stanislav Macík, člen České arachnologické společnosti
1.12.
(ČT) Návrat bobrů na Slovácko – RNDr. Vlastimil Kostkan – profesionální zoolog
▶ Začátek přednášek vždy v 18:00 h.

1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
▶ Již v nabídce autobusové zájezdy do předvánoční Vídně (10.12. SO) a Bratislavy (3.12. SO). Odjezdy z Kyjova
i Hodonína.
▶ Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do wellness v Kyjově. Garantujeme stejné ceny jako u pořadatelské CK.

tel.: 518 612 060, 724 109 329

Jančovka z.s.

Vymazalova.L@gmail.com

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené plody,
prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
11.11.
(PÁ) v 11:11 h Svatomartinská vína 2016 – Ochutnávka mladých vín vybraných vinařství z naší nabídky.

www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) Košt ležáku „Ferdinand“ 12° – Pivovar Benešov
(PÁ) Košt ležáku „Pardál“ 12° – Pivovar České Budějovice
(PÁ) Košt ležáku „Pernštejn“ 12° – Pivovar Pernštejn
(PÁ) Košt ležáku „Krakonoš“ 12° – Pivovar Trutnov

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

info@zahradkarikyjov.cz

tel.: 518 614 526

tel.: 777 120 988

kukulka@seznam.cz

4.11.
11.11.
18.11.
25.11.

(NE) Katerinské zpívání – Hrubá Vrbka
(NE) Hlasohled – adventní a vánoční písně lidové – Praha Klášter kapucínů Hradčany

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h

4.–13.11.
11.11.
18.11.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

www.oskrok.cz

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost: (ÚT) 8:00–11:00, 12:00–15:30
(ČT) 8:00–11:00, 12:00–17:30
(ČT) 15:00–17:00 právní konzultace na objednání na agentura@oskrok.cz,
tel.: 518 324 557, 739 084 422
Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost: (ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30 agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

tel.: 776 161 649

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

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685

cprkyjov@ado.cz

www.kmk.wbs.cz

1.11.
(ÚT) Strašidelný obrázek
3.11.
(ČT) Tipy pro Ježíška
8.11.
(ÚT) Čepice a rukavice
10.11.
(ČT) Prstová zvířátka
15.11.
(ÚT) Zvířátková rozcvička
17.11.
(ČT) Státní svátek – zavřeno
22.11.
(ÚT) Medvědi
24.11.
(ČT) Dekorace z čajových obalů
29.11.
(ÚT) O Popelce
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na 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 ZŠ J. A. Komenského na Újezdě. Pro holky i kluky ve věku
od 5 let. Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte.
Za poplatek 50 Kč (příspěvek na 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) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny Pauerové,
tel.: 727 810 705.
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