Bohuslavice 4124 (Chaloupka – klubovna zahrádkářů), 696 55 Kyjov 3
zahradkari.bohuslavice@seznam.cz
tel.: 777 940 216, 722 773 340

3.12.

11.12.
16.12.

(ST) v 16:00 h Mikulášské pečení perníčků pro každého na zahrádkářské Chaloupce v Bohuslavicích.
(ČT) v 16:00 h Vánoční aranžmá na zahrádkářské Chaloupce v Bohuslavicích –
přijďte se zapojit a naučit se vánoční aranžmá od zkušenějších.
(ÚT) v 16:00 h Zpívání pod vánočním stromem s boršovskými Mužáky a spolu
s dětmi z MŠ a ZŠ Bohuslavice – teplý svařák, před tím od 15:00 h v prostorách ZŠ
Bohuslavice prodejní vánoční trh dětských prací (děti samy nabízejí své výrobky),
občerstvení a ochutnávka cukroví. Pořádají zahrádkáři spolu se ZŠ a MŠ Bohuslavice.

27.12.
31.12.

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

27.12.

Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

8.–11.12.

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

(SO) v 17:00 h Beseda u cimbálu s koštem mladých a Svatomartinských vín –
III. ročník v sále U Vodičků. K tanci a poslechu hraje CM Hradisko s primášem
Zdeňkem Józsou st. Vinař, který dodá 3 a více vzorků má vstupné zdarma. (1 vzorek = 1 x 0,75 l vína). Více informací: 774 346 165.
vstupné 150 Kč

Mužský sbor Boršov
tel.: 603 253 615

20.12.

svorba@braillnet.cz

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

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

23.12.
27.12.
27.12.

Bukovany

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

(ÚT) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu v Dědině – sraz u Sokolovny
(SO) v 15:00 h Vánoční koncert Magdaleny Múčkové v kapli Jana Pavla II.		
					
vstupné 50 Kč
(SO) ve 20:00 h Metalové Vánoce v Sokolovně.
vstupné 100 Kč

Areál Bukovanský mlýn

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

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

▶ Restaurace otevřena denně od 11:00 h. Přijďte ochutnat výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Od prosince Vás zve náš šéfkuchař a hlavní kuchařky na pokrmy
z gruntu nového jídelního lístku. Pro děti nabízíme víkendové projížďky na ponících a konících,
při přízni počasí pro celou rodinu minigolf či prohlídky větrného mlýna. Otevírací doby, novinky a akce sledujte na www.bukovansky-mlyn.cz.
do 28.2.
(SO) Prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“
– přístupno veřejnosti každý den 10:00–17:00.
vstupné 30 Kč
6.12.
(SO) v 10:00 h Mikulášská slovácká zabíjačka – tradiční zpracování vepřových
půlek a příprava zabíjačkových specialit, s nádechem slovácké zabíjačky za účasti
harmonikáře a upovídaných tetiček. Možnost zakoupit zabijačkové speciality s sebou domů.
6.12.
(SO) v 19:00 h Posezení u cimbálu – večer s příjemnou atmosférou cimbálových
melodií, který se koná na Bukovanském mlýně při příležitosti Slovácké zabijačky.

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

7.12.

Hovorany

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

(NE) v 15:00 h Vánoční výstava – pořádá Kulturní komise a Muzejní spolek při OÚ
Hovorany na sokolovně. Součástí výstavy bude i ochutnávka vánočního cukroví
a dětské dílničky.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

Mikroregion Nový Dvůr

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

5.–7.12.

6.12.
13.–14.12.
13.12.
20.12.
23.12.
24.12.
31.12.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

Nenkovice

Galerie při OÚ v Nenkovicích

Sobůlky

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

31.12.

Strážovice

21.12.
28.12.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

20.12.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) v 15:00 h Vánoční zpívání u stromku – v areálu u školy vystoupí děti z MŠ,
žáci ZŠ, ženský sbor a mužský pěvecký sbor.

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
www.mckrtecek.eu

3.12.
9.12.

(ST) v 16:00 h Výroba vánočních svícínků
(ÚT) v 18:00 h Výroba vánočních ozdob a korálků (anděl a zvonek) – tvoření pro
dospělé a děti od 10 let.
cena 35–40 Kč za jednu ozdobu
17.12.
(ST) odpoledne MC zavřeno, dopoledne otevřeno
15.,18.12.–4.1.2015(PO,ČT–NE) MC zavřeno

Šardice

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

26.12.
28.12.
30.12.

podatelna@sardice.cz

(PÁ) v 15:00 h Zpívání u vánočního stromu – pořádá OÚ Šardice před budovou
OÚ, svařené víno a čaj zdarma.
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert – pořádá Mladá muzika Šardice ve spolupráci
s OÚ a ředitelstvím ZUŠ Kyjov v Obecní hale U Orla. Vystoupí Mladá muzika Šardice.
				
vstupné 50 Kč
(ÚT) v 17:00 h Vodnická pohádka – pořádají Ochotníci za Šardic v Obecní hale
U Orla.				
vstupné dobrovolné
(ST) ve 14:00 h Silvestrovský guláš a ohňostroj – pořádá OÚ a Zastupitelstvo obce
Šardice v areálu za starou školou. V 18:00 h ohňostroj, vezměte dobrou náladu,
šampusy a teplé oblečení.

Vacenovice 644, 696 06
zdenekno@seznam.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

tel: 732 172 552
www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční koncert ve Vacenovicích – pořádá Mužský sbor z Vacenovic ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vacenovice v kostele Božského Srdce
Páně. Účinkují: Mužský sbor z Vacenovic a Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ
Hodonín.

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

7.12.
11.12.
20.12.
21.12.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

6.12.

18.12.
19.12.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(ČT) v 16:30 h Mikulášská besídka v malém sálu KD
(SO) Mikulášský turnaj v národní házené ve sportovní hale – 8:00–18:00 zápasy,
ve 20:00 h zábava (hrají 99 gramů + The Cellars).
(NE) 14:00–17:00 Vánoční dílny v Masarykově ZŠ
(ČT) v 18:00 h Adventní koncert ZUŠ v kinosále KD
(SO) ve 14:00 h Vánoční besídka klubu důchodců v malém sále KD
(NE) v 16:00 h Vánoční koncert souboru Marýnka v kostele sv. Vavřince

Žádovice

Kam v Kyjově
a okolí

Prosinec 2014

Ždánice

www.mestokyjov.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

6.12.
21.12.
25.12.
28.12.

28.12.

Žeravice

26.12.

(PÁ) 52. ročník Štěpánského běhu – nejstarší běžecký závod na Hodonínsku pořádá OS Štěpánský běh Kyjov. Prezence závodníků: 8:30–10:00 ve vestibulu Klvaňova
gymnázia, kde je i veškeré zázemí pro závodníky. Start hlavního závodu v 10:30 h
od gymnázia (Komenského 549). Starty ostatních kategorií i další podrobné informace najdete na www.stepanskybehkyjov.cz.

26.12.

(PÁ) 39. ročník Štěpánského pochodu – prezence: Rekreační středisko RELAXX
v Čeložnicích 8:00–13:00, trasy: 6–35 km. Výchozí místo i cíl pochodu: každý si
zvolí podle svých představ a fyzických schopností. Do Čeložnic můžete přijít odkudkoliv a jít kamkoliv. Kilometry z výchozího místa do Čeložnic se započítávají do
celkového počtu „ušlapaných“ kilometrů. Odměna: diplom, drobný suvenýr, příležitostné razítko a také možnost po roce si znovu popovídat s kamarády. Možnost
občerstvení v místě prezence. Srdečně zve KČT Jiskra Kyjov. Pochod se koná za finanční podpory města Kyjova. Informace na e-mailu: kct.kyjov@seznam.cz.
				
účastnický poplatek 20 Kč

31.12.

(ST) Gulášpárty 2014 aneb Kyjov se loučí s rokem 2014 a vítá rok 2015 – pořádá
město Kyjov a MKS Kyjov před radnicí. V 15:30 h zahraje skupina Návrat, prodej
svařeného vína a dalšího občerstvení; v 16:00 h starosta zve na tradiční silvestrovský guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání (DVD projekce pro děti); v 17:00 h DJ
Ptáček show; v 18:00 h přání starosty do Nového roku; v 18:15 h Ohňostroj, poté
pokračuje show DJ Ptáčka.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

39. ročník Štěpánského pochodu

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

Gulášpárty 2014

Udělejte něco pro své zdraví
29.11.,6.12.,13.12.(SO) Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic – pořádá Město

Kyjov. 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).

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

(SO) v 17:00 h Svěcení mladých vín – hraje Vacenovská CM v KD.
(NE) ve 14:00 h Adventní koncert komorního souboru Musica Animae v KD.
(ČT) v 16:00 h Betlémský příběh – divadelní představení v podání místních farníků v KD.
(NE) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

6.,7.12.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) v 19:00 h, (NE) v 17:00 h Pan radní si neví rady – místní ochotníci sehrají
divadelní představení v kinosále OÚ. Komedie o třech dějství. Místa je možné si
rezervovat.
(NE) v 18:00 h Koncert „Svatý pluk“ na městečku

www.ckregio.cz

52. ročník Štěpánského běhu

▶ Otevírací doba muzea (listopad – březen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00 (v jinou dobu
po telefonické dohodě), (NE) 13:00–17:00 (pouze 30.11., 7.12, 14.12.)
Výstava v muzeu:
do 14.12.
(NE) Historické vánoční ozdoby – výstava skleněných, papírových, korálkových
a dalších vánočních ozdob, které pocházejí ze soukromých sbírek ze Ždánic, Dražůvek, Snovídek a Lovčic.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu nebo na tel.: 725 920 846):
do 28.12.
(NE) Camera obscura výtvarníka Františka Sysla – výstava fotografických prací,
vytvořené metodou dírkové komory.
do 28.12.
(NE) Ždánický plenér – práce účastníků letošního prvního ročníku tvůrčí dílny.

Želetice

www.ickyjov.cz

Významné akce

(SO) v 16:00 h Princezna ze mlejna – pořádá Chasa ze Ždánic v KD Ždánice. Po
skončení pohádky následuje diskotéka nejen pro děti.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 18:00 h Vánoční koncert – pořádá ZUŠ Ždánice v KD Ždánice.
(PÁ) v 18:00 h Adventní koncert v KD Ždánice – šlágry z časů našich babiček,
jejichž interpreti byli Oldřich Nový, Adina Mandlová, Ljuba Hermanová, Vlasta
Burian a další, zahraje a zazpívá Melody Gentleme Lednice, předprodej místenek
zahájen.					
vstupné 100 Kč

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Mikulášská besídka v KD – čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou zábavou, soutěžemi, diskotékou. Každé dítě dostane malý dárek. Občerstvení
zajištěno.
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert – hraje DH Stříbrňanka v KD.
vstupné 150 Kč
(NE) v 16:30 h Živý Betlém u kostela – v programu vystoupí Dětský slovácký krúžek
Púpavěnka, děti z místní MŠ a klubu maminek, místní smíšený pěvecký sbor. Na
zahřátí bude svařák i čaj.

Mužský sbor z Vacenovic, o. s.

Kulturní klub Vracov

4.12.
6.12.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(ÚT) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu před radnicí – se smíšeným pěveckým sborem Harmonie.
(SO–ÚT) Kouzlo Vánoc – výstava betlémů a tradic v Chamartínu. 27.12. (SO)
ukázka chození po službě a význam sv. Štěpána se zpěvem koled a chorálů; 28.12.
(NE) Největší význam Vracova – XIII. století (přednáška a beseda k tématu); 29.12.
(PO) Vracovský kroj, jeho proměny a co nevíte o významu jeho částí a doplňků;
30.12. (ÚT) Dětská dílna (Udělejte si figurky k betlému z perníku. Beseda, pozpívání a rozdání perníkového betlému dětem).
(ST) Silvestrovské setkání před radnicí – v 18:00 h zahájení: program pro děti,
hudební produkce, zdarma guláš, v 19:00 h slavnostní ohňostroj.

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

6.12.

28.12.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

27.–30.12.

▶ Každý (PÁ) 18:30–20:00 Jóga a cvičení pro dobro těla i duše – ženy i muži všech věkových
i váhových kategorií, přijďte si protáhnout celé tělo a posílit veškeré svalové partie do sportovní
haly u školy. Nezapomeňte karimatku a pohodlný oděv. Bližší informace na tel.: 727 879 264.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) v 16:30 h Mikulášská besídka v KD
(SO–NE) Závody na trenažeru F1 v KD
(SO) ve 20:00 h Diskotéka v sále KD
(SO) v 9:00 h Turnaj v ping-pongu v sále KD
(ÚT) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – nebude chybět rybí polévka …
(ST) Štědrý den na kavárně
(ST) ve 20:00 h Silvestrovská diskotéka v maskách – půlnoční ohňostroj, masky
					
vstup zdarma

23.12.

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(ÚT) v 18:00 h Živý betlém – u kaple sv. Josefa v podání občanů a přátel obce
Skalky, v novém nastudování a s kapelou Country band.

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

31.12.

(PÁ) 15:00–18:00, (SO,NE) 13:00–18:00 Vánoční výstava „Perníkové Vánoce“
v KD – sobotní program 14:00–16:00: Mikulášské tvoření pro malé i velké. A možná přijde i Mikuláš.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

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

MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně

Nechvalín

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

Skalka

tel.: 606 768 258
www.novy-dvur.cz

1.12.–6.1.2015(PO–ÚT) Výstava betlémů v muzeu a galerii Násedlovice
6.12.
(SO) v 15:00 h Beseda pro důchodce v KD
6.12.
(SO) v 17:00 h Mikulášská ochutnávka vín – v zasedací místnosti KD, vlastní vzorky s sebou.
7.12.
(NE) v 15:00 h Předváděcí akce „Vánoční inspirace“ – ukázky tvorby vánočních
dekorací a letošních trendů s možností nákupu v KD. S Jaromírem Kokešem jako
host vystoupí přední česká floristka Markéta Nagyová.
20.12.
(SO) ve 14:00 h Benefiční koncert na podporu České nemocnice v Ugandě v KD
– vystoupí děti ze ZŠ Žarošice, dětský soubor Nenkovjánek, divadelní soubor Ždánice s představením pohádky Princezna ze Mlejna. Připravena bude výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Žarošice, perníčky, keramika, med.
21.12.
(NE) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu u OÚ
26.12.
(PÁ) Štěpánská diskotéka v KD
28.12.
(NE) ve 14:00 h Vánočního koncert komorního sboru z Vlkoše a svěcení vín
v kostele sv. Martina.

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

(SO,NE) 15:00–19:00, (PO–PÁ) 14:00–18:00 prodejní adventní výstava s keramickými betlémy, zvonečky, vánočními dekoracemi, perníčky, šperky a dalšími drobnostmi.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(PO–ČT) v 10:00 h pro školy, v 17:00 h pro veřejnost Přednášky o historii a původu kultury a civilizace v obcích Mikroregionu Nový Dvůr – přednáška Andrey
Koucké (FF MU) o historii a původu osídlení v Mikroregionu Nový Dvůr v rámci archeologického projektu Mikroregionu Nový Dvůr. 8.12. (PO) v Ratíškovicích
v knihovně; 9.12. (ÚT) v Miloticích v knihovně; 10.12. (ST) ve Vacenovicích v KD;
11.12. (ČT) ve Svatobořicích-Mistříně v sále KD.
vstup zdarma

Násedlovice

do 6.12.

23.12.

3.–4.1.2015 (SO–NE) 13:00–16:00 Víkend s kvetoucími tlusticemi v bývalé hájovně (nachází
se těsně pod rybníkem Jordánek, v Lovčicích odbočte za kostel a pak stále rovně
k lesu a k domečku s velkým skleníkem).

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

(ČT) v 15:00 h Živý Betlém – pořádá Kulturní Komise při OÚ Hovorany ve spolupráci se Spolkem Hovoranských vinařů a Hovoranskou chasou před sokolovnou.
(SO) v 19:00 h Žehnání vína – pořádá Spolek Lidový dům v sokolovně.
(ST) Silvestrovský ohňostroj – tradiční půlnoční ohňostroj pořádá obec Hovorany
a Kulturní komise při OÚ.

M
A

ČZS ZO Bohuslavice

25.12.

R

slavnostní novoroční přípitek se starostou města před radnicí v Kyjově, občerstvení zajištěno ve stanech na náměstí.
(ÚT) ve 20:00 h Novoroční koncert (pod záštitou starosty Františka Lukla) v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
– Zima, J. Massenet: Meditace z Thais, W. A. Mozart: Korunovační mše C dur.

ZD
A

6.1.2015

Připravujeme
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
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!

Novoroční čtyřlístek
1.1.

(ČT) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek „Okolo Vřesovic“ – 12. ročník turistického
pochodu pořádá KČT, odbor Vřesovice. Prezence 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým
okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků do 17:00 h. Zúčastni se turistického
pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční dobré skutky (jdi na Nový
rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným –
částkou od 30 Kč a výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně
handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu
vkusný odznak „novoroční čtyřlístek“, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře.

Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Další
podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík), www.kct-vresovice.
webnode.cz.

Reprezentační ples města Kyjova
6.2.

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK bude k tanci
i poslechu hrát orchestr Dušana Mathona ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se můžete
na hosta večera, kterým bude tentokrát populární zpěvačka Monika Absolonová.
Milovníci rychlejších rytmů se vyžijí při diskotéce TV Slovácko s DJ Zdeňkem
Nedbálkem. Program plesu zahájí předtančením a polonézou studenti Klvaňova
gymnázia, představí se také taneční klub FORTUNA ZLÍN. Ani tentokrát nebude
chybět barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace vín a bohatá
tombola. Předprodej vstupenek bude probíhat od 21.1. (ST) v Informačním centru
města Kyjova. Více na www.mestokyjov.cz.
			
vstupné v předsálí 290 Kč, v salonku 330 Kč a v sále 350 Kč

Městské kulturní středisko

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

2.12.

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

(ÚT) v 19:00 h DH Šohajka – Seriál dechových hudeb v divadelním sále DK Kyjov.
Součástí programu bude gratulace panu Antonínu Orságovi, skladateli mnoha oblíbených skladeb pro dechové orchestry, k jeho životnímu jubileu (80 let).		
					
vstupné 150 Kč
4.12.
(ČT) v 19:00 h Orchestr Václava Hybše a Věra Martinová – Vánoční koncert
2014 v divadelním sále DK Kyjov. vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě 290 Kč
6.12.
(SO) v 19:00 h 20 let CM Hudci z Kyjova – v divadelním sále DK Kyjov. Hosté programu: Jana Něničková, Bohdana Menšíková, Ludmila Malhocká, Lubomír Graffe,
Marek Gajda, Zdeněk Józsa, Zdeněk Józsa ml., Radek Tyllich. Pořadem provází Jiří
Šindar.		
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
9.12.
(ÚT) v 19:30 h Petr Pomkla a Renata Ardaševová – KPH v divadelním sále DK
Kyjov.			
vstupné 150 Kč, děti a senioři 110 Kč
11.12.
(ČT) v 16:00 h Gymnastka roku – vystoupení všech členek klubu v estrádním sále
DK Kyjov. Vyhlášení gymnastky roku 2014. Vyhodnocení motivačního programu
klubu, vánoční dárečky, dětská diskotéka, tombola.
vstupné 60 Kč
11.12.
(ČT) v 19:00 h Nezmaři – Vánoční koncert a křest nového CD „Stopy bláznů“
v divadelním sále DK Kyjov.			
vstupné 170 Kč
12.12.
(PÁ) v 17:00 h pro veřejnost Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Kyjov pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov v divadelním
sále DK Kyjov. Představení se koná také 11.12. (ČT) dopoledne pro školy.
12.12.
(PÁ) v 15:15 h Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi – přidejte se k celorepublikovému pokusu o rekord v počtu vypuštěných balónků. Každý, kdo přijde, obdrží nafouknutý balónek (rozdávání od 14:30 h), přesně v 15:15 h dá Václav Vydra
v rádiu Impuls pokyn k hromadnému vypuštění. Poté proběhne na pódiu program
kyjovských škol a školek. Vánoční občerstvení zajištěno. Pořádá MKS Kyjov ve spolupráci s městem Kyjovem před radnicí.
14.12.
(NE) v 15:30 h Vánoční zpívání a tradice aneb Předvánoční dýchánek – účinkují:
Ženský sbor Tragačnice, Tetky z Kyjova, Mužský sbor SSK, Pěvecký sbor Pastelky,
Mužský sbor Paniháj, Jan Meisl harmonika a další milí hosté. Budeme zpívat, tvořit
vánoční přáníčka a ozdoby na stromeček. Čeká na vás věštění z litého olova a vánoční překvapení. Vánoční občerstvení zajištěno. Pořádá ženský sbor Tragačnice ve
spolupráci s MKS Kyjov a Čajokavárna Něha v Moravské uličce (vedle KB).
20.12.
(SO) Michal Nesvadba – Michalův salát v divadelním sále DK Kyjov. Populární
Michal Nesvadba a jeho show pro děti. Předprodej pouze v DK Kyjov.
						
vstupné 155 Kč
23.12.
(ÚT) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu – vánoční písně v podání Slováckého
souboru Kyjov a Tetek z Kyjova s živým betlémem na náměstí. Pořádá Slovácký
soubor Kyjov a MKS Kyjov.
25.12.
(ČT) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů a hostem večera – zpěvačkou paní Annou Kyliánovou z Ježova. Moderuje Pavel Růžička, pořádá Slovácký
soubor a MKS Kyjov v estrádním sále DK Kyjov.		
vstupné 110 Kč
Vánoční nabídka – dárek pod stromeček
Permanentní vstupenka na Seriál dechových hudeb 2015 – prodej již zahájen, v době předprodeje v DK Kyjov.
Připravujeme na leden:
6.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký
sbor Carmina vocum
10.1.
(SO) Myslivecký ples
14.,15.1.
(ST,ČT) Ples kurzu tance a společenské výchovy
17.1.
(SO) Ples Českého zahrádkářského svazu Kyjov
24.1.
(SO) Ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
31.1.
(SO) Školní ples

Kino Panorama

pořádá Město Kyjov a Svaz tělesně postižených v ČR, p. s., okresní organizace Hodonín. Vernisáž výstavy se uskuteční 4.12. (ČT) v 16:00 h.

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

3.12.
3.12.

(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Krtek a kalhotky...........vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Co jsme komu udělali? Francie
................................................................ vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
4.,27.12.
(ČT,SO) v 17:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA *3D......... vstupné 130/RV 468 Kč
4.,7.,18.,28.12.(ČT,NE) ve 20:00 h Pohádkář ČR ....................................................... vstupné 100 Kč
5.,6.,29.12. (PÁ,SO,PO) v 17:30 h Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA...... vstupné 110 Kč
5.,6.,19.12. (PÁ,SO) ve 20:00 h Interstellar USA/VB ............................................ vstupné 110 Kč
7.12.
(NE) v 17:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA *2D............... vstupné 110/RV 396 Kč
10.12.
(ST) v 16:00 h Bio senior: Zmizelá USA............................................... vstupné 60 Kč
10.12.
(ST) v 19:00 h Leviatan Rusko.......... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
11.,13.,28.12. (ČT,SO,NE) v 16:30 h Hobit: Bitva pěti armád USA *2D ............... vstupné 120 Kč
11.,13.,23.,30.12.(ČT,SO,ÚT) ve 20:00 h Hobit: Bitva pěti armád USA *3D............ vstupné 140 Kč
12.,14.12.
(PÁ,NE) v 16:30 h Hobit: Bitva pěti armád USA *3D ...................... vstupné 140 Kč
12.,14.,20.12. (PÁ,NE,SO) ve 20:00 h Hobit: Bitva pěti armád USA *2D .............. vstupné 120 Kč
14.,22.12.
(NE) ve 14:30 h, (PO) v 17:30 h Tři bratři ČR................vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
17.12.
(ST) v 19:00 h Kukuřičný ostrov Gruzie/Švýcarsko
............................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
18.,19.12.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA ................. vstupné 120 Kč
20.,23.12.
(SO,ÚT) v 17:30 h Sněhová královna Rusko *2D............... vstupné 110/RV 396 Kč
21.12.
(NE) v 15:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA *2D.............. vstupné 110/RV 396 Kč
21.,30.12.
(NE,ÚT) v 17:30 h Sněhová královna Rusko *3D.............. vstupné 130/RV 468 Kč
21.,22.12.
(NE,PO) ve 20:00 h Annabelle USA ................................................... vstupné 100 Kč
27.12.
(SO) ve 20:00 h Exodus: Bohové a králové USA/VB *2D ................ vstupné 120 Kč
29.12.
(PO) ve 20:00 h Exodus: Bohové a králové USA/VB *3D ................ vstupné 150 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10 %) platná pro 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let + 1 dospělý | Bio
senior je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina
v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň
nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu.
Představení se konají 1x měsíčně, vždy 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

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

3.–23.12.
3.12.

3.12.
10.12.

Městská knihovna

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

(ST–ÚT) Výstava Knižvent – Advent začíná s knihou v ruce – knihy s vánoční
tématikou ve studovně-čítárně.
vstup volný
(ST) v 13:30 h Odpoledne s internetem – beseda nejen pro žáky a studenty ZŠ
a SŠ v oddělení pro děti a mládež. Program: bezpečnost na internetu, bezpečnost
v prostředí sociálních sítí, jak můžu prospěšně využívat internet (o projektu Čtení
pomáhá!), jak se správně chovat na internetu. Budou připraveny krátké hry týkající
se internetu a bezpečnosti na internetu. Široká veřejnost vítána.
vstup volný
(ST) v 17:00 h Lidský život z pohledu Života – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.					
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Láska založená na dvojnosti a Láska pramenící z dosažení stavu
buddhovství – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně. vstup volný

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
do 25.1.
(NE) Svaté obrázky ze sbírek pátera Bohuslava Bláhy – výstava s náboženskou
tématikou v budově zámečku.
vstupné: děti do
6 let zdarma, děti do 15 let a důchodci 10 Kč, studenti a ZTP 15 Kč, dospělí 30 Kč
10.–12.12. (ST–PÁ) Vánoce se blíží – tradiční předváděcí akce rukodělné výroby ve víceúčelovém sále nové přístavby, s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení
drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem
na tel.: 518 612 338.
vstupné: děti do
6 let zdarma, děti do 15 let a důchodci 10 Kč, studenti a ZTP 15 Kč, dospělí 30 Kč

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
4.–21.12.
(ČT–NE) Tvořivost zdravotně postižených občanů Kyjovska – prodejní výstavu

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–22:00, (NE)
14:00–20:00.
4.12.
(ČT) v 19:30 h Muž v čajovně: Djuk – kombinovaný večer: autorské čtení z knihy
mladého spisovatele píšícího pod pseudonymem „Djuk“ – „Muž, který se modlil“
(taková „městská fantasy“), spojený s písničkařením Tria: Jura Petrů (cimbál) +
Petr Moudrý (kytara) + Miloš Černý (různé bicí).
vstupné 100 Kč
13.12.–11.1.2015(SO–NE) Výstava obrazů Lenky Jurečkové – olej, akryl. Jedna z nejvýraznějších
osobností věnujících se soustavně folklorní tématice. Vernisáž výstavy se uskuteční
13.12. (SO) v 15:00 h.
18.12.
(ČT) v 19:30 h Hermetismus v praxi aneb o přebytku a nedostatku životní síly
– Richard Příkazský podruhé. Jak vědomě zušlechťovat a hromadit vlastní životní
sílu. Proč dnešní společnost vyčerpává vaši životní sílu a k čemu je jí dobrá.		
					
vstupné 100 Kč

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

5.–22.12.

Galerie Doma

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–PO) Vánoční výstava s tradiční tombolou – vernisáž výstavy proběhne 5.12.
(PÁ) v 17:30 h.

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

organizace a informace na tel.: 737 815 010

kct.kyjov@seznam.cz

▶ Pravidelné vycházky za každého počasí (organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776
066 343) – rozpis úterních výšlapů je vyvěšen ve skříňce KČT ve Zlaté uličce.

tel.: 777 095 186

Lesní Klub Radovánky Kyjov
zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PO) 10:00–17:00 Vánoční trh výrobků dětí a rodičů z lesní školky – trh budou
opět doprovázet živé ovečky.

Agentura pro občany
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.cz

3.12.
8.12.

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Vánoční dárky – přemýšlíte o vlastnoručně
vyrobených dárcích pro své blízké? U nás si můžete nějaké vyrobit enkaustikou
a smaltováním.
(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – pro všechny, kdo máte zájem něco se naučit nebo
vyzkoušet různé techniky práce na šicích strojích.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každou (ST) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna

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

tel.: 518 307 711 a 12
www.ckregio.cz

6.,13.12.
(SO) Adventní Vídeň – prohlídka města s průvodcem, návštěva vánočních trhů.
Odjezd busem z Kyjova a Hodonína. Kompletní nabídka jednodenních zájezdů na http://www.
ckregio.cz/poznavaci-zajezdy.html.

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

Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v jídelně penzionu pro seniory.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a tělocvičně dle harmonogramu.
Jednorázové akce:
6.,10.12.
(SO) ve 14:00 h, (ST) v 16:00 h Turnaj v kuželkách v kuželně TJ Jiskra Kyjov
17.12.
(ST) ve 14:00 h pracovní dovednosti: vánoční vazby – vezměte si svíčky, stuhy,
zeleň atd.
Připravujeme:
leden 2015 Kurz na PC – práce s fotografií dle počtu zájemců.
rok 2015
Chorvatsko (10 dní) a Termální lázně Harkány (Maďarsko – 1 týden). Na základě
vašeho zájmu bychom dojednávali pobyty i ceny, proto bychom byli rádi, kdyby se zájemci přihlásili co nejdříve.

Moravsko-slezská křesťanská akademie
Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

3.12.

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

tel.: 723 667 372

(ST) v 18:00 h Adventní koncert Scholy Stojanova gymnázia Velehrad vedené
Mgr. Filipem Mackem. Pořádá Orel, MSKA a farnost Kyjov ve farním kostele.

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

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

▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života – klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti
8–15 let.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
3.12.
(ST) 18:00–19:30 Moc démonů
10.12.
(ST) 18:00–19:30 Moc andělů
17.12.
(ST) 18:00–19:30 Moc Vánoc

Církev československá husitská ve Bzenci a v Kyjově
Rumunská 6, 696 81 Bzenec a Seifertovo náměstí 3/760, 697 01 Kyjov

tel.: 608 463 784
odpadovca@seznam.cz

Vánoční bohoslužby
24.12.
(ST) Štědrý den – v 19:00 h Bzenec, ve 21:00 h Kyjov
25.12.
(ČT) Boží hod vánoční – v 11:00 h Vracov, v 13:30 h Bzenec, ve 14:00 h Kyjov
28.12.
(NE) v 13:30 h Bzenec, ve 14:00 h Kyjov
1.1.2015
(ČT) Nový rok – v 11:00 h Vracov, v 13:30 h Bzenec, ve 14:00 h Kyjov

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

16.12.

▶ 3.12. (ST) v 17:30 h Existence utrpení; 6.12. (SO) v 17:30 h Osobnost, která změnila svět;
8.12. (PO) v 17:30 h Nabídka věčnosti; 10.12. (ST) v 17:30 h Poselství o dni soudu; 13.12. (SO)
v 17:30 h Význam Desatera; 15.12. (PO) v 17:30 h Sobota je více než víkend; 17.12. (ST) v 17:30 h
Ošidná síla tradice; 20.12. (SO) v 17:30 h Cesta, která končí smrtí; 22.12. (PO) v 17:30 h Tajemné hlasy a signály; 27.12. (SO) v 17:30 h Principy zdravého života; 29.12. v 17:30 h (PO) Význam křtu; 3.1. v 17:30 h (SO) Pravé a falešné náboženství; 5.1. (PO) v 17:30 h Osudná znamení.

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

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
www.fenix-centrum.cz

tel.: 604 527 939
www.zdraviarodina.cz

(ÚT) v 18:00 h Vánoce zdravě, šťastně a nově – Radostná zpráva Vánoc pro Tvůj
život, zdravé vánoční menu a cukroví, koledy, zajímavosti z KZ 2014, receptář
a dárek pro každého. Více na tel.: 604 527 939.
vstup volný
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus shrnující základní témata Knihy knih pro moderního člověka. Součástí je
bylinková čajovna, možnost dotazů a zapůjčení knih a filmů.
vstup volný

tel.: 602 699 146, 776 584 761

Každé (PO) Kurz asertivity – další termín zahájení dle dohody
Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé
Každé (ÚT) 16:00–17:00 Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).

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

Apoštolská církev Kyjov

Klub českých turistů Jiskra Kyjov

8.12.

Cestovní agentura Régio

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–21:00 Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, víno, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, … Nyní i nově otevřená vinotéka
s prodejem sudového i láhvového vína a doplňkového prodeje spojeného s vinařskou tématikou.
17.12.
(ST) v 13:00 h Přátelské předvánoční posezení u punče a kávy s netradičním vánočním cukrovím

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

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

Čajovna & Galerie

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

Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:
3.12.
(ST) v 9:00 h Rodinné tradice
17.12.
(ST) v 9:00 h Význam společně tráveného času
Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede psycholožka Mgr. Jurásková.					
vstup zdarma

Centrum pro rodinu Kyjov

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

2.,9.,16.12.

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kmk.wbs.cz

(ÚT) 9:30–11:30 Výroba čertíků
(ČT) 9:30–11:30 Mikulášská besídka
(ÚT) 9:30–11:30 Výroba Betlému
(ČT) 9:30–11:30 Vánoční dekorace
(ÚT) 9:30–11:30 Zdobení stromečku
(ČT) 9:30–11:30 Setkání u stromečku – poslední setkání v roce 2014.

Sokolíček Kyjov

Třída Komenského 689, 697 01 Kyjov (sokolovna)
info@sokolicek.cz

Jazyková škola Let´s speak

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

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

17.12.

(ST) 16:00–18:30 Vánoční tvořivá besídka pro rodiče s dětmi – v zasedací místnosti v prostorách zázemí Stadionu v Kyjově (tj. v patře nad halou na basketbal).
Děti s pomocí rodičů si vytvoří voňavá glycerínová mýdla (ty si vkusně zabalí jako
vánoční dárek) a „crackers“ (tradiční prvek anglických Vánoc). Součástí besídky
bude vystoupení dětí, které navštěvují kurz Hrátky s angličtinou, poslech vánočních koled, zpívání a vykreslování obrázků s vánoční tématikou. Občerstvení: vlastní. Besídky je možné se zúčastnit i bez tvoření, pouze za vstupné.
tvoření za poplatek: 70 Kč (materiál), vstupné: 30 Kč/dítě (dospělí vstup zdarma)
▶ Nově nabízíme kurzy španělštiny (lektorka Zuzana Ingrová, kontakt: 777 092 584)

Workout Kyjov
tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)

www.seberevolta.cz

SOU, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Za Humny 3303, 697 01 Kyjov
zemankova@soukyjhavli.cz

11.–12.12.

(ČT–PÁ) 8:00–16:00 Vánoční prodejní výstava

tel.: 774 405 611
www.soukyjhavli.cz

Klvaňovo gymnázium
a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
KG: Komenského 549, 697 01 Kyjov
gymkyjov@gymkyjov.cz
SOŠZ: Komenského 46, 697 01 Kyjov
kancelar@zdravkakyjov.cz

12.–14.12.
19.12.

20.12.

tel.: 518 612 778
www.gymkyjov.cz
tel.: 518 612 236
www.zdravkakyjov.cz

(PÁ–NE) 9:00–17:00 Vánoční výstava „Vánoční hraní“ v budově SOŠZaS Kyjov
(PÁ) v 17:00 h Tradiční vánoční koncert studentů v gymnazijní kapli

JazzKlub Kyjov, o. s.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Předvánoční swingový (snad) taneční večírek – koncert projektu
„Jazz v kostce“ v Radniční vinárně. Hraje Janek Čarek a jeho nový projekt: Heart of
Dixie – Brno Hot Jazz Band.			
vstupné 70/100 Kč

Helemese
B. Němcové 1228/1, 697 01 Kyjov

19.12.

tel.: 776 859 903
www.sokolicek.cz

Otevírací doba:
1.–18.12.
(PO–ČT) 14:00–19:00, (PÁ–NE) 9:30–19:00
19.12.–4.1. (PÁ–NE) 9:30–19:00
24.,31.12.
(ST) 9:30–15:00
25.12.,1.1. (ČT) zavřeno
Pro školky, sdružení a spolky o min. počtu 10 dětí je možné, po předchozí tel. domluvě, otevřít
kdykoli. Veškeré informace naleznete také na www.sokolicek.cz nebo na facebooku.
Akce:
13.12.
(SO) v 16:00 h Tři prasátka – činoherní představení v sále na sokolovně. Přezůvky
s sebou.
vstupné pouze na divadlo 60 Kč, na divadlo s možností navštívení Sokolíčka 120 Kč

vymazal13@seznam.cz

▶ každé (PO,ČT) 18:00–19:00 SebeRevolta workout v Sokolovně v Kyjově – chceme Kyjov bez
drog, alkoholu a „flákajících“ se mladých lidí. Jsme součástí celorepublikového projektu, jehož
cílem je zdravá a slušná společnost. Bez rozdílu věku a pohlaví.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

Klub maminek Kyjov
2.12.
4.12.
9.12.
11.12.
16.12.
18.12.

(NE) v 16:00 h Velká maškarní, pohádková diskotéka s Tomášem Blechou z rádia
Jih – v sále na sokolovně. Čeká na vás spousta písniček a soutěží se sladkými odměnami. Přezůvky s sebou.
vstupné 120 Kč (s možností navštívení Sokolíčka)

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

(ÚT) v 18:30 h Adventní večery s Knihou Knih – základní orientace v Bibli v sále
na faře. Přijďte a společně se naučíme zacházet s velkou Knihou. Pokud vlastníte
Bibli, můžete si ji přinést, jinak je možné zapůjčení.
7.12.
(NE) v 16:00 h Mikulášská besídka – v kostele na náměstí. Pro děti je připravena
pohádka, písničky a soutěže a na závěr možná přijde i Mikuláš a každé příchozí
dítko dostane odměnu.
8.12.
(PO) v 16:00 h Keramika pro každého – přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe
nebo pro někoho blízkého originální výrobek z hlíny.
15.12.
(PO) v 16:00 h Výroba náušnic a andílků z korálků – přijďte a můžete si vyrobit
krásný vánoční dárek nejen pro sebe, ale především pro vaše blízké. V ceně jsou
dvoje náušnice a andílek z korálků.			
cena 80 Kč
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy, ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Nově kurz historického šermu – více informací na webových stránkách.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti.
Na večery je nutné se přihlásit.

Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz
Veronika@seznam.cz

28.12.

tel.: 739 113 375

www.helemese.cz

(PÁ) ve 20:00 h Vánoční večůrek na Jančovce v Hospodě U Jančů – nenechte si
ujít večer s kyjovskými kapelami People, Helemese a karlovarskými Shoe Sut, kteří
představí svou čerstvě natočenou desku.

Pěvecký sbor Carmina vocum

Jungmannova 717, 697 01 Kyjov
kudela@seznam.cz

7.12.

16.12.
21.12.

6.1.2015

wohlgemuth.jiri@seznam.cz

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

(NE) v 17:00 h Koncert v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Kyjově. Program: W. A. Mozart: Requiem. Sbormistr: Mario Kudela. Biblickým slovem
provází farářka Erika Petříčková.
(ÚT) v 16:30 h Adventní koncert v Centru služeb pro seniory Kyjov. Jedná se o vystoupení především pro klienty Centra, omezená kapacita míst!
(NE) v 17:00 h Koncert ZUŠ Kyjov, Carmina vocum a Komorního orchestru
města Kyjova v kostele Všech svatých v Miloticích. Program: A. Vivaldi: Čtvero
ročních dob – Zima, J. Massenet: Meditace z Thais, W. A. Mozart: Korunovační mše
C dur.
(ÚT) 18:00–19:00 vystoupení žáků ZUŠ Kyjov před radnicí v Kyjově, 19:00–19:30

