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
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – výklad biblických zpráv
pro dnešní dobu
11.2.
(NE) ve 14:00 h Seminář: Výchova dětí a autismus – více info viz
kontaktní údaje
22.2.
(ČT) v 17:30 h Kulinářský večer – ukrajinská kuchyně: zelné závitky
(golubce)
vstupné 80 Kč, počet míst omezen, účast nutno předem objednat
25.2.
(NE) v 15:00 h Odpolední bohoslužba – v Obecním domě
2.3.
(PÁ) Celodenní lyžařský výlet na Stuhleck – účast nutno předem
objednat

Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
fakyjov@ado.cz

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

Týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 h, (ÚT) v 6:45 h, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny s dětmi,
(ČT) v 6:45 h, (PÁ) v 18:30 h, (SO) v 6:45 h, (NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h,
v 18:30 h
14.2.
(ST) v 6:45 h a 18:30 h Popeleční středa – Mše svaté s udělováním
popelce
21.2.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary v Kyjově
– chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti, či dostat
odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
od 16.2. (každý PÁ a NE) v 17:55 h Křížová cesta – přijďte si připomenout
strastiplnou cestu Pána Ježíše na Golgotu.

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

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

11.2.

6.2.
13.2.
20.2.
27.2.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Kyjov – Bohuslavice – Boršov – max. 7 km v 9:00 h, pěšky
(ÚT) Dubňany, zast. Obchodní dům – Milotice – 6,8 km v 9:10 h, bus
(ÚT) Bzenec – Vlkoš – 9,5–12 km
v 9:38 h, vlak
(ÚT) Kyjov – Relaxx – Čeložnice – 7,5 km
v 9:00 h, pěšky

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
artmlyn.bohuslavice@gmail.com

Vinařství Spielberg CZ Archlebov
Archlebov 406, 696 33 Archlebov
marketing@spielberg.cz

3.2.

17.2.

4.2.

(SO) ve 20:00 h XII. Vinařský ples – v sále sokolovny – pořádá Spolek Hovoranských vinařů, z.s.

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

10.2.
17.2.

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

(SO) v 8:30 h Fašaňk – obchůzka masek po dědině, organizuje SDH
Kostelec, 774 259 414, sdhkostelec@seznam.cz, www.obec-kostelec.cz
(SO) ve 14:00 h Košt pálenek – v KD – SDH Kostelec zve na III. ročník
koštu pálenek. Ve vstupném je zahrnuta volná konzumace vepřových
specialit. 774 259 414, sdhkostelec@seznam.cz, www.obec-kostelec.cz

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

Milotice
3.2.

Moravany
3.2.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 20:00 h Obecní a školní ples – v KD – hraje Caroline Band,
vystoupí žáci Základní školy Milotice a Swingteam Dubňany.
			
vstupné 130 Kč, místenka 20 Kč
10.2.
(SO) ve 20:00 h Fašaňková zábava s pochováváním basy – v KD –
hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce
				
vstupné 100 Kč, krojovaní zdarma
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 607 005 006

www.obecmoravany.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – v KD Moravany. Hraje CM Pavla Růžičky. Srdečně zvou pořadatelé Vinaři a zahrádkáři Moravany.

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

10.2.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) ve 13:00 h Ostatky – od KD ve 13:00 h průvod masek po obci,
doprovází veselá kapela Drtičanka. Zakončení v Obecní hospodě –
ostatková zábava.

Skoronice
Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

10.2.

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

(SO) ve 20:00 h Hasičský bál – v sále Obecního domu ve Skoronicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Šiška z Vracova.
Pořádá a srdečně zve SDH Skoronice.

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně
Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

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 Francisku. 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
10.2.
11.2.
17.2.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – v Obecní hale U Orla. Pořádá SRPŠ Šardice, hraje DH Ištvánci. Je připravena bohatá tombola,
předtančení dětí ZŠ T. G. Masaryka Šardice.
(NE) ve 14:00 h Dětský ples a Nedělní fašaňkové odpoledne s pochováváním basy – v Obecní hale U Orla. Pořádá Fos Šardičan a ZŠ
TGM Šardice.
(SO) ve 20:00 h Pyžamový ples – v Obecní hale U Orla. Hraje DJ
Vladislav Gengela. Je připravena bohatá tombola. Pořádají Mažoretky ze Šardic.

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

3.2.

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO) Ostatky: průvod masek po obci – ve 20:00 h v KD tradiční Ostatková zábava s pochováváním basy a válením dyní, k tanci
a poslechu hraje DH Nenkovjanka. Srdečně zve Sbor dobrovolných
hasičů obce Lovčice.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

(NE) v 15:00 h Koně moje – v sále sokolovny – soubor Marýnka
Vracov uvádí pořad k poctě koním, vystoupí Cimbálovka, Mužský
a Ženský sbor a sólisté Marýnky, uvádí Pavel Petržela.
					
vstupné dobrovolné
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obec-kostelec.cz

Lovčice
10.2.

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

infokanal@obec-hovorany.cz

Kostelec

tel.: 774 288 101
www.spielberg.cz

Bukovany

tel.: 518 375 102, 518 375 328

(SO) v 15:00 h Košt drkotin – v KD – vzorky drkotin se vybírají
17.2. (SO) 11:00–13:00
vstupné 50 Kč, děti do 150 cm zdarma

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

Hovorany

(SO) ve 14:00 h 15. ročník koštu klobásků – pohostinství u Julků –
od 15:00 h CM Kapric

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Pohádka Maruška u Ježibaby – v divadélku v areálu
zámku. Sehraje Loutkové divadlo Kašpárek.
vstupné dobrovolné

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 602 969 267, 723 734 938
www.artmlyn.eu

ART muzeum legend – otevírací doba: (ÚT–NE) 11:00–17:00
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.

podatelna@bzenec.cz

17.2.

Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE)
11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci
míst předem. Přijďte se zahřát výborným svařákem nebo domácím pečeným či
zázvorovým čajem.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00 po domluvě s recepcí. Zde uvidíte:
▶ Celoroční prodejní výstavu „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
▶ Celoroční expozici slovácké kuchyně 1.pol. 20 stol. ve druhém patře mlýna
Akce v únoru:
2.–4.2.
(PÁ–NE) Řízkový festival – Mlynářská restaurace si pro vás opět
připravila pestrou škálu tradičních i netradičních řízkových pochoutek. Začínáme v pátek.
14.2.
(ST) Oslavte svátek sv. Valentýna v Mlynářské restauraci – pozvěte
svou drahou polovičku na romantickou večeři. U nás si i řidiči můžou dát lahvinku kvalitního vína! Nabízíme i nealko-víno, bílé i rosé.
22.–25.2. (ČT–NE) Zvěřinové hody – zimní zvěřinové hody jsou jednou z velmi oblíbených a hojně navštěvovaných akcí. Speciality ze zvěřiny od
našeho šéfkuchaře můžete ochutnat již od čtvrtka!
Připravujeme na březen:
17.–18.3. (SO–NE) Slovenská kuchyně – tak blízko a přece tak rozdílná.
Přijďte ochutnat z talíře našich nejbližších sousedů. Slovenské speciality Vám v Mlynářské restauraci nabídneme po celý víkend jako
doplněk ke stálému jídelnímu lístku.

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

(SO) ve 13:00 h Fašaňk – obchůzka obcí ukončená pochováváním
basy na sokolovně, hraje CM Stužka, pořádá Obec Bukovany.
(SO) v 15:00 h 7. ročník koštu pomazánek – v sále sokolovny – živá
hudba, pořádá TJ Družba Bukovany.
vstupné 50 Kč

tel.: 518 631 630
www.uhrice.cz

(SO) ve 20:00 h XXVII. Ples květů – v KD. Hraje DH Šardičanka.
Pro všechny je připravena plesová kuchyně a bohatá tombola. Pořádá SK Uhřice. Srdečně zvou pořadatelé.

Vacenovice
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
obec@vacenovice.cz

10.2.

11.2.

starosta@vacenovice.cz

tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155
www.vacenovice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – v sále Hospody U Letochů. K tanci a
poslechu hrají DH Sobuláci, Vacenovská CM a Mladá CM Oskoruška. Předtančení provedou členové Oskorušky a Omladiny, o půlnoci
bude slavnostně „zapálen“ fašaňk tancem „Pod šable“. Ples je pořádán na podporu muzea ve Vacenovicích.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka

Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

3.2.

10.2.

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

(SO) XXI. Obecní ples – v sále sokolovny. Tombola, vinotéka místvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770 (naproti Peč. domu)
▶ Vždy v 18:00 h. Součástí je Kurz zdravé výživy a vaření s ochutnávkou zdravých receptů, zdravotní měření, nabídka literatury, masáže šíje a zdravotní poravstup volný
denství. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.		
Akce:
20.2.
(ÚT) Velká čínská studie o stravě a prevenci nemocí
13.3.
(ÚT) Rašelina, jíl a zábaly v domácím použití
24.4.
(ÚT) Slunce, vzduch, pohyb a jejich vliv na zdraví
Program pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 15:00 h výšlap do přírody – součástí je pestrý přednáškový program, společné vegetariánské pohoštění a zpívání. Více informací na tel. 732 267
771 či info@ippoz.cz.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

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.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

9.2.

10.2.
24.2.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(PÁ) ve 20:00 h Ostatková zábava s válením na dýně – v KD. Hraje
DH Žadovjáci. Bohatá tombola. Pořádá TJ Sokol Žádovice ve spolupráci s obcí.
(SO) Fašaňkový průvod masek
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples–v KD. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Šiška – Vracov. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Žádovice. Srdečně zvou pořadatelé.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE







NE 4.3. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – pořad pro děti
ÚT 6.3. MLADÁ MUZIKA ŠARDICE – koncert DH
PÁ 9.3. PLES BASKETBALISTŮ
NE 11.3. VYLETĚLA HOLUBIČKA
ÚT 13.3. RECITÁL JIŘÍHO POSPÍCHALA a PETRA GABLASE – koncert
ST 14.3. THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL – koncert
(jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě)








ČT 29.3. VÁCLAV HUDEČEK s Komorním orchestrem města Kyjova
ÚT 3.4. FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA – koncert
ČT 5.4. CHANTAL POULLAIN – koncert
NE 8.4. MICHAL NESVADBA – představení pro děti – již v předprodeji
ÚT 10.4. KOMORNÍ DUO – koncert
ST 18.4. KONCERT JOSEFA FOUSKA „Zkrátka bez pozlátka“



SO 26.5. KYJOVSKÝ ŠKOPEK
FESTIVAL POCTIVÉHO PIVA, DOBRÉHO JÍDLA, BOHATÉHO
PROGRAMU A NEVŠEDNÍ ZÁBAVY



ČT 14.6.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

18.2.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(NE) Dětský karneval – pořádá Dům dětí a mládeže Ždánice.

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

Otevírací doba: listopad–březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, jiné dny po předchozí
tel. dohodě
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých
interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Napoleonika, numismatika, keramika, etnografie,
archeologie, přírodniny. Celkem 11 oddělení. Prohlídky probíhají dle zájmu
s výkladem, trvají cca 1 hodinu.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
25.2.–2.5. (NE–ST) Jaroslav Válek: Ocelová plastika a reliéfní grafika – výstava kovaných plastik a originálních autorských tisků. Vernisáž:
25.2. (NE) v 15:00 h

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

10.2.

tel.: 518 626 022

podatelna@obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Pochovávání basy – v sokolovně. Hraje Vinařinka.
Pořádá SDH Žeravice.
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně. Od 19:00 h hraje CM. Pořádá ČZS Žeravice.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2018

letní kino v Kyjově

Předprodej vstupenek - Informační centrum města Kyjova v síti Ticketportal

 SO 16.6.

FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ

MUZIKÁL V LETNÍM KINĚ V KYJOVĚ V PODÁNÍ SÓLISTŮ
A TANEČNÍKŮ SLOVENSKÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA

vstupné zakoupené do 31. března 2018 - 420 Kč, do 31. května 2018 - 470 Kč,
1. - 16. června - 520 Kč.

Ždánice

24.2.
tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

ních vinařů, hraje DH Stříbrňanka. Pořádá obec. Srdečně zvou pořadatelé.
(SO) ve 13:00 h Fašaňková obchůzka obcí – pořádá obec



SO 14.7.

DEN REPUBLIKY



SO 4.8.

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV



PÁ – NE 10. – 12.8.

KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378

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

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, 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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - březen 2018 je 13.2. (ÚT)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ÚNOR 2018

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

24.2.

R

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

10.2.

ZD
A

ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Akce v únoru:
22.2.
(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.

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

Významné akce: Plesy v Kyjově
VČELAŘSKÝ PLES
(SO) ve 20:00 h 17. Včelařský ples – estrádní sál DK – hraje DH
Bojané. Ochutnávka medu a medoviny. Bohatá tombola. Informace o vstupenkách na tel. č. 721 213 662 nebo na emailové adrese
rudolfplachy@tiscali.cz.
vstupné 250 Kč i s místenkou
PLES ZŠ J.A. KOMENSKÉHO
16.2.
(PÁ) ve 20:00 h Ples ZŠ J.A. Komenského – estrádní sál DK – hraje
hudební skupina Charlie‘s K band. Skvělá zábava a bohatá tombola.
Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Předprodej vstupenek
a místenek v Informačním centru města Kyjova.
				
vstupné 100 Kč, místenka 50 Kč
SKLÁŘSKÝ PLES
17.2.
(SO) ve 20:00 h 52. Sklářský ples – estrádní sál a přilehlé prostory
DK – s DH Vlkošáci a hudební skupinou Ferrum. Pořádá Vetropack
Moravia Glass, a. s. a odborová organizace VMG. Prodej vstupenek
na tel. č. 518 603 134.		
vstupné 220 Kč až 240 Kč
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA
23.2.
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK
Vás budou bavit orchestr Dušana Mathona – MARATHON BAND
ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se můžete na ukázky společenských
tanců v podání TK ORION, módní show salónu KOHEL, ochutnávku vín s Vinnými sklepy Skalák, coctail bar a bohatou tombolu.
Moderátorem plesu bude Bořek Slezáček a jako speciální host tentokrát vystoupí v muzikálové show DĚTI RÁJE. Předprodej vstupenek
v Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.
vstupné: hlavní sál 400 Kč, salonek 350 Kč, předsálí 300 Kč

10.2.

Udělejte něco pro své zdraví
BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV
▶ Kluziště je otevřeno denně až do 28.2. 2018 (ST). Bruslí se v blocích dlouhých 90 min., vstupné se platí vždy za jeden blok. Mezi jednotlivými bloky
probíhá údržba ledové plochy v délce 30 min.
▶ Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků, informací o vstupném a možnostech pronájmu kluziště naleznete na webových
stránkách města www.mestokyjov.cz.

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

6.2.

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

(ÚT) v 19:30 h Cello Ensemble Solitutticelli – divadelní sál – Violoncellové kvarteto Solitutticelli Cello Ensemble z Brna se představí s
originálním programem zahrnujícím průřez repertoáru od klasické
hudby po hudbu filmovou. Tentokrát se v obsazení kvarteta představí stálí členové souboru Michal Greco, Alžběta Poukarová, Martina
Klimešová a Rudolf Mrazík.
		
vstupné 150 Kč; senioři, stud. 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
10.2.
(SO) ve 20:00 h 17. Včelařský ples – více v sekci Plesy v Kyjově na
titulní straně
11.2.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka – sraz U Jančů, Nětčice – se
Slováckým souborem Kyjov. Průvod vyjde od hospody U Jančů. Zve
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vás Slovácký soubor Kyjov a Městské kulturní středisko Kyjov.		
					
vstup volný
(ÚT) v 19:00 h DH Dambořanka – divadelní sál – Dambořanka je
seskupení mladých, nadšených muzikantů a zpěváků, kteří prostřednictvím svých nástrojů a hlasů rozdávají radost ze života a moravský
temperament. Jejich uměleckým vedoucím je vynikající skladatel
a sólista Kumpánových muzikantů Miloslav R. Procházka. Díky jeho
vedení a samozřejmě díky píli všech členů souboru je Dambořanka
kapelou, která si získala srdce mnoha posluchačů po celé Moravě.
					vstupné 150 Kč
15.2.
(ČT) v 19:00 h Úsměvy Iva Šmoldase – divadelní sál – improvizovaný a inteligentní humor PhDr. Iva Šmoldase v jedinečném večerním
představení s písničkami Pepy Štrosse.
			
vstupné v předprodeji 180 Kč; na místě 190 Kč
16.2.
(PÁ) ve 20:00 h Ples ZŠ J.A. Komenského – více v sekci Plesy v Kyjově na titulní straně
17.2.
(SO) ve 20:00 h 52. Sklářský ples – více v sekci Plesy v Kyjově na
titulní straně
19.2.
(PO) v 15:30 h Dětský maškarní karneval – estrádní sál – odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka,
kouzelníkem Jirkou Hadašem a klauny Jájou a Pájou v programu
s názvem Večerníček. Na masky čeká sladká odměna. Zveme všechny
děti, rodiče, babičky a dědečky… vstupné 40 Kč, platí děti i doprovod
20.2.
(ÚT) v 19:00 h Milostný trojúhelník – divadelní sál – Trojice herců
vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na jevišti
přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum
se najednou v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie,
do společného tvoření hry. „Milostný Trojúhelník“ tématicky čerpá
ze života samotného.
vstupné 290 Kč až 320 Kč
23.2.
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – více v sekci
Plesy v Kyjově na titulní straně
13.2.

Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz
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(ČT) v 17:30 h Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR................ 110 Kč
(ČT) ve 20:00 h Prezident Blaník ČR........................................ 120 Kč
(PÁ) v 17:00 h Labyrint: Vražedná léčba USA *3D................. 150 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Prezident Blaník ČR......................................... 120 Kč
(SO) v 17:30 h Špindl ČR............................................................. 110 Kč
(SO) ve 20:00 h Prezident Blaník ČR......................................... 120 Kč
(NE) v 15:00 h Ferdinand USA..................................... 110/RV 396 Kč
(NE) v 17:30 h Čertoviny ČR......................................... 110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h S láskou Vincent UK/Polsko........................... 100 Kč
(ST) v 17:00 h Labyrint: Vražedná léčba USA *2D................. 130 Kč
(ST) ve 20:00 h Insidious: Poslední klíč USA........................... 100 Kč
(ČT) v 17:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA...... 100/RV 360 Kč
(ČT) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA....................... 140 Kč
(PÁ) v 17:30 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rus*2D...
............................................................................................ 120/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA........................ 140 Kč
(SO) v 17:30 h Čertoviny ČR......................................... 110/RV 396 Kč
(SO) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA....................... 140 Kč
(NE) v 15:00 h Coco USA............................................... 110/RV 396 Kč
(NE) v 17:30 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rus*3D..
............................................................................................. 140/RV504 Kč
(NE) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA....................... 140 Kč
(ST) v 15:30 h Ferdinand USA...................................................... 50 Kč
(ST) v 19:00 h Nemilovaní Rus/Fra/Něm/Bel...............90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:00 h Black Panther USA*2D....................... 120/RV 432 Kč
(ČT) ve 20:00 h Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR.............. 110 Kč
(PÁ) v 17:00 h Black Panther USA*3D........................ 140/RV 504 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA........................ 140 Kč
(SO) v 17:30 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rus*2D...
............................................................................................ 120/RV 432 Kč
(SO) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA....................... 140 Kč
(NE) v 15:00 h Čertoviny ČR......................................... 110/RV 396 Kč
(NE) v 17:00 h Black Panther USA*2D....................... 120/RV 432 Kč
(NE) ve 20:00 h Velká hra USA................................................... 110 Kč
(ST) v 16:00 h Špindl ČR...........................................................BS 60 Kč
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

21.2.
22.2.
22.2.
23.2.
23.2.
24.2.
24.2.
25.2.

(ST) v 19:00 h Na konci světa VB...................................80/ČFK 60 Kč
(ČT) v 17:30 h Pračlověk VB......................................... 120/RV 432 Kč
(ČT) ve 20:00 h Akta Pentagon: Skrytá válka USA.................110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Pračlověk VB......................................... 120/RV 432 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Padesát odstínů svobody USA........................ 140 Kč
(SO) v 17:30 h Padesát odstínů svobody USA......................... 140 Kč
(SO) ve 20:00 h Akta Pentagon: Skrytá válka USA.................110 Kč
(NE) v 15:00 h Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu Rus*2D..
............................................................................................ 120/RV 432 Kč
25.2.
(NE) v 17:30 h Pračlověk VB......................................... 120/RV 432 Kč
25.2.
(NE) ve 20:00 h Akta Pentagon: Skrytá válka USA.................110 Kč
28.2.
(ST) v 19:00 h Odnikud Německo..................................80/ČFK 60 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino |
RV – rodinná vstupenka (sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí
nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních
hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu
v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |

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

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

8.1.–23.2. (PO–PÁ) v 17:00 h Olga Havlová a Výbor dobré vůle – studovna-čítárna, oddělení naučené literatury. U příležitosti oslav 20. výročí
založení VDV byla připravena tato výstava fotografií.
1.2.–8.3. (ČT–ČT) Kreslím jen tak pro radost – pobočka knihovny v Bohuslavicích – pouze (ČT). Výstava obrázků amatérské malířky Nadi
Zichové ze Sobůlek.
5.2.
(PO) v 9:00 h Knížka od Ježíška – jídelna CSS Kyjov. Povídání
o knížce, kterou jste dostali k Vánocům, jak v dospělém, tak v dětském věku. Beseda s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
14.2.
(ST) ve 14:00 h Naučte se vyprávět – přednáškový sál. Seminář
MgA. Martina Haka pro pedagogické pracovníky, aby mohli ještě
lépe pečovat o vztahy ve třídě a s žáky, učit v souvislostech, využívat v procesu učení emoce k lepšímu zapamatování, rozvíjet s žáky
v kterémkoliv předmětu i slovní zásobu, schopnost empatie, představivost, fantazii.
14.2.
(ST) v 17:00 h Od iluzí ke skutečné přítomnosti – studovna-čítárna. Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
vstupné dobrovolné
15.2.
(ČT) v 17:00 h Diagnostika v praxi – přednáškový sál. Přednáška
Marcela Černocha, který pomáhá lidem v ČR a SR s jejich zdravotními, psychickými, stravovacími, vztahovými a pohybovými problémy.
Využívá svých neobyčejných schopností, které si již druhé desetiletí
rozšiřuje studiem u lékařů, zabývajících se celostní, orientální, ale
i jinou medicínou, studiem starých východních metod, numerologií,
metody Feng šuej, pracuje s pomocí energetických růžic, diagnostikou dvou tváří, iris diagnostikou a dalšími vlastními metodami.
				
vstupné dobrovolné

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
18.2.–15.4. (NE–NE) Výstava Merkur (nová budova muzea). Vernisáž výstavy:
18.2. (NE) v 15:00 h.
Upozorňujeme návštěvníky na uzavření stálé expozice Vlastivědného muzea
v budově zámečku z důvodu rekonstrukce, avšak akce a výstavy se budou nadále uskutečňovat v prostorách nové budovy.

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
2.2.–28.2. (PÁ–ST) Afghánistán s českou patrolou – město Kyjov Vás
co nejsrdečněji zve do prostor Radniční galerie na přednášku
a výstavu fotografií Pavla Vystrčila a Jiřího Fišera, příslušníků
73. tankového praporu Přáslavice. Výstava Vás zavede na různá místa tohoto středu Asie. Fotografie pořídili autoři během
svých tří různých misí a zachycují české vojáky při plnění úkolů

obdrželi certifikát Tradiční výrobek Slovácka a vyrábíme jej pod
radnicí. Pochutina má velké množství názvů: patent, placka, lokša,
vopelka a podle zvyklostí i různé náplně.

v této vzdálené zemi. Uvidíte místní přírodu i kulturu, ale také činnost našich vojáků. Avšak nejen prostřednictvím snímků se přenesete do měst, tržišť i škol Afganistánu, realitu života v misi Vám autenticky během přednášky zprostředkuje sám Pavel Vystrčil. Vernisáž
výstavy spojená s přednáškou: 2.2. (PÁ) v 17:00 h v galerii.

Galerie Doma

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

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

16.2.–17.3. (PÁ–SO) Irena Ráček: Obrazy – vernisáž výstavy: 16.2. (PÁ) v 17:30 h.

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

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–
13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
15.1.–28.2. (PO–ST) Zahájení výstavy Jana Kordiny – Knižní ilustrace. Výstava
je výběrem ilustrací za poslední tři roky. K prohlédnutí budou především černobílé tisky obrázků, které jsou za normálních okolností
zmenšené pro potřeby knižní vazby. Žánrově se liší autor od autora.
Od klasických pohádek a fantasy po mírně hororovou a zcela volnou
tvorbu.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 721 525 676
http://sokolicek.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké
vinařské podoblasti, každodenní ochutnávku osmi vybraných šarží lahvovaných
vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Možnost posezení u vínka. Nabízíme skvělé sýry
i regionální výrobky studené kuchyně. Na objednávku k dispozici radniční sklep
až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou
kuchyni a selský raut. Obrazy aj obrázky malířky Lenky Jurečkové - celoroční,
prodejní výstava obrazů s folklórní tématikou.
Akce:
23.2.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost –
v rámci pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí vám svá
vína představí Balgovo malé vinařství z Tvrdonic. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

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

24.2.

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 11:00 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem
k času je zaměřené především na malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou
hravou pohádkou (střídáme různé způsoby vyprávění i ztvárnění – loutky, které
si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo si společně vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést
domů. Přijďte se pobavit i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma. Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze vstup do Sokolíčku.

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

1.–4.2.

4.–10.2.
25.2.

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

(ČT–NE) Pololetní prázdniny v RS Kyjov v Hutisku-Solanci – poukaz 1.250 Kč a vleky 770 Kč. Plná penze, ubytování, doprava.
(NE–SO) Jarní prázdniny na lyžích – odjezd 4.2. (NE) v 17:00 h od
DDM. Příjezd 10.2. (SO) v cca 13:00 h k DDM. Cena poukazu 2.350
Kč (plus 1.100 Kč na vleky). Plná penze, ubytování, doprava.
(NE) v 15:00 h Kašpárek v rohlíku revirvál – mejdan, v DK Kyjov.
Prezentace kroužků DDM Kyjov, rej kašpárků (masek), kdo přijde
v masce kašpárka, dostane dáreček. vstupné dospělý 80 Kč/dítě 20 Kč

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

tel.: 518 614 526
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

Připravujeme na březen:
17.3.
(SO) ve 14:00 h Josefský košt, výstava vín – sál DK Kyjov. V ceně
vstupenky volná degustace 600 vzorků vín, pohárek s nápisem
a katalog výstavy. Na Vaši účast se těší Vinařský spolek při ZO ČZS
Kyjov.

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

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu, sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
Akce:
14.2.
(ST) ve 12:30 h Ochutnávka lat – na tento tradiční výrobek jsme
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

(SO) ve 20:30 h Nové Robert Balzar Trio – v Pražírně Kyjov. Robert
Balzar – kontrabas, Jiří Levíček – piano, Kamil Slezák – bicí. Hudba RBTria zachycuje nový, současný zvuk tří zkušených hudebníků
v jednom organickém celku. Většinu repertoáru tria tvoří vlastní
skladby, nebo úpravy nejen jazzových standartů. Trio pravidelně vystupuje s vynikajícím českým zpěvákem Danem Bártou. V současné
době pracují na nové desce, kterou natáčí opět v New Yorku, v Sear
Sound Studiu s Jamesem Farberem a bude složena převážně z vlastních skladeb.			
vstupné 100 Kč/70 Kč

Swing Family z.s.
swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce v Kyjovském
pivovaru pro všechny, kteří chtějí opakovat, pilovat nebo si prostě zatančit.
18.2.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – v Kyjovském pivovaru – zahájení nových kurzů pro začátečníky (a taky samozřejmě pro pokročilé). Opět proběhne 5 hodinových lekcí vždy v neděli v podvečer.
Více info na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family
nebo Swing v Kyjově.

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

tel.: 775 120 998
www.zahradkaukulky.cz

Pro skupiny zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat předem.
2.2.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Zubr Gradus 12, Pivovar Přerov
9.2.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Chotěboř Premium 12, Pivovar
Chotěboř
16.2.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Kozel 11, Pivovar Velké Popovice
23.2.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Drak 12, Pivovar Starobrno
Do dubna 2018 probíhá hodnocení piv. Účastníci hodnocení získávají vždy 4.
pivo zdarma a postupují do slosování o hodnotné ceny. Na zdraví!!!

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

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

▶ Zápis na jarní semestr školního roku 2017/2018 pro stávající i nové studenty
do kurzů: AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ.
▶ Individuální i skupinové kurzy, příprava na maturitu z jazyka a certifikáty
(PET, KET, FCE).

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

2.2.

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329
www.ak-kyjov.cz

lkky@atlas.cz
www.letistekyjov.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.

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

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

Gladiátor doppedbock do prodeje – polotmavý speciál 19 %, spodně
kvašený. Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma!
2.2.
(PÁ) v 18:00 h Přednáška Klima a krajina aneb z partnerů soupeři
– o klimatických změnách a dopadech na krajinu a zemědělské hospodaření na jižní Moravě přednáší prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
z Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny
AV. Připraveno ve spolupráci s Komisí životního prostředí města Kyjova a Místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu.
1.-28.2.
(ČT–ST) Speciality: Žebra – vepřová, hovězí pečená i grilovaná
a výtečně marinovaná
Připravujeme na březen:
Steaky, bifteky a čerstvé bylinky

tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení nového pivního speciálu
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 612 880
www.soukyjov.cz

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

13.2.

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

Jóga v denním životě v Kyjově
tel.: 602 306 613

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
(PO)
18:00–19:30 – pokročilí i začátečníci
(ÚT)
10:00–11:30 – senioři (dočasně obsazeno)
(ÚT)
18:00–19:30 – mírně pokročilí
(ST)
18:00–19:30 – začátečníci i mírně pokročilí

irena.kyjov@seznam.cz

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

▶ Každé (PO)
14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každé (PO)
16:00–19:15 Kroužek kreslení
▶ Každé (ÚT)
9:00–11:00 Kroužek kreslení
▶ Každé (ÚT)
16:00–18:00 Adiktologická poradna
▶ Každou (ST)
14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každou (ST)
16:30–18:00 Trénink paměti
▶ Každý (ČT)
13:00–17:00 SOS psychologická poradna
▶ Každý (PÁ)
8:00–12:00 SOS psychologická poradna
Akce:
14.2.
(ST) ve 14:00 h Svépomocné setkání domácích pečujících
17.2.
(SO) 10:00–14:00 Honza Král – organický zahrádkář, včelař a semenář z permakulturního hnutí přijede s krosnou základního vybavení,
vzorky materiálu a několika živými kolekcemi. Více informací a přihlášky: 605 174 280, Petra Sedláčková.
18.2.
(NE) 15:00–17:00 Setkání sebeobhájců – svépomocná skupina osob
s mentálním postižením.
▶ Kurzy pro domácí pečující – začátek vždy v 10:00 h – vstup zdarma

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

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – na penzionu
▶ Každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v TJ Jiskra
▶ Plavání a RHB cvičení dle harmonogramu
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

tel.: 602 699 146
www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme akreditované vzdělávací programy pro profesionály
v pomáhajících profesích a také programy pro pedagogické pracovníky.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka.
Bližší informace a objednávky: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696. cena150 Kč

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

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

Poradenství
▶ Občanská 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, t
			
el.: 518 324 557, 739 084 422

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem) tel.: 777 128 849, 518 323 794 petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00, v době jarních prázdnin (PO,
ÚT,ČT,PÁ) 10:00–14:00
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení
problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma.
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma láska
Akce v únoru:
1.2.
(ČT) v 15:00 h Workshop – výroba květinek z proložky
8.2.
(ČT) v 15:00 h Workshop – valentýnská přání
15.2.
(ČT) v 15:00 h Klubový parlament
22.2.
(ČT) v 15:00 h Workshop – popis triček

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK, tel: +420 724 765 987 (Veronika Bogárová - rostinskaveronika@seznam.cz) – program KMK tel: +420 776 671 753 (Kateřina Zimáčková - katka.kotaskova@centrum.cz)
– odpolední tvoření v KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každé (ÚT a ČT) 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími dětmi. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
1.2.
(ČT) Vločky
6.2.
(ÚT) Modelování
8.2.
(ČT) Oči
13.2.
(ÚT) Valentýnský strom, 16:00–18:00 Keramika – tvoření
15.2.
(ČT) Vrány
15.2.
(ČT) přednáška „Komunikace s dětmi“ - Jak se domluvit s miminkem? Proč některé děti neposlouchají? Jak jinak se domlouvat než
logickým vysvětlováním anebo křikem? Přihlášky: irena.kubantova@gmail.com.
20.2.
(ÚT) Modrá barva, 16:00–18:00 Karneval
22.2.
(ČT) Škrabošky
27.2.
(ÚT) Karneval, 16:00–18:00 Keramika – glazování

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:
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy,
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

