Odbor KČT Kyjovsko
organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343

8.1.
15.1.
22.1.
29.1.

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

11.1.

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

9.1.

16.1.
19.1.

21.1.

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

(ST) v 15:00 h Den otevřených dveří pro uvedené obory: 79-41K/41 Gymnázium – čtyřleté studium, 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium, 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium.
(ST) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd
(SO) ve 20:00 h 63. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia
a Střední zdravotnické školy Kyjov – pořádá SRPŠ v estrádním sále
KD Kyjov. Hraje kapela Charlie’s K band Ludvíka Čihánka. Bohatá
tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou studentů. Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat na sekretariátu školy. Více
informací na www.gymkyjov.cz.
vstupné 200 Kč, místenka 20 Kč
(PO) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
nenickova@soukyjov.cz

12.1.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(SO) 8:00–12:00 Den otevřených dveří – SOU Kyjov, Havlíčkova
srdečně zve vycházející žáky na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za
Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu.

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
Nádražní 471, 697 01 Kyjov
kudlickova.s@ssakyjov.cz

12.1.

tel.: 518 305 347
www.ssakyjov.cz

Areál Bukovanský mlýn
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 z našeho jídelního lístku výbornou domácí kuchyni,

6.1.

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

(PÁ) v 15:00 h Maškarní karneval pro děti s diskotékou – pořádá
ZŠ a MŠ Bukovany a obec Bukovany v sále sokolovny, malování na
obličej, soutěže.
vstupné dobrovolné

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

12.1.
19.1.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – k tanci a poslechu hraje skupina
Ferrum v KD.
(SO) ve 20:00 h Ples SRPŠ – k tanci a poslechu hraje skupina WIND
BAND Břeclav v KD.

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

5.–6.1.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(SO–NE) 13:00–16:00 Víkend s kvetoucími tlusticemi – i v zimě
kvete spousta sukulentů. Několik zhruba padesátiletých a hlavně
pramáti tlustic z roku 1936 v plném květu můžete vidět v Ráji sukulentů, Lovčice 159 (odbočte v Lovčicích za kostel a pak stále rovně
k lesu).
vstup volný

13.1.

(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek vyhnal čerty – Loutkové divadlo
Kašpárek sehraje pohádku v areálu zámku.
vstupné dobrovolné

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

1.1.

5.1.
12.1.
19.1.
26.1.

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

(ÚT) v 18:00 h Novoroční ohňostroj se svařákem – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany před OÚ Hovorany.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá SDH Hovorany v sále sokolovny, hraje DH Stříbrňanka.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – pořádá FK Hovorany v sále sokolovny.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá TJ Sokol Hovorany v sále
sokolovny.
(SO) ve 20:00 h Motorkářský ples – pořádá Motorkářská parta HOSAKO v sále sokolovny.

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

1.1.

Kostelec 2, 696 51 Kostelec

tel: 731 402 188

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

(ÚT) ve 13:00 h Novoroční polévka česnečka k "Andílku" – pořádá
zastupitelstvo obce Mouchnice.

fakyjov@ado.cz

(PÁ) ve 20:00 h XV. Farní ples – pořádá Římskokatolická farnost
Kostelec v KD v Kostelci. K poslechu a tanci hraje DH Svatobořáci. Během večera se můžete těšit na představení pohádky O Šípkové
Růžence v podání místních ochotníků, vystoupení Fantastické osmičky či ochutnávku specialit z listového těsta.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

26.1.

Vřesovice
Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

6.1.

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

(NE) v 16:00 h Novoroční koncert s vánočním programem – vystoupí Dětský folklorní soubor Vřesovjánek, Mužský sbor Paniháj
a Smíšený pěvecký sbor Osvětimany v přístavbě Speciální školy Vřesovice.

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

19.1.

5.1.

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

Římskokatolická farnost Syrovín
tel.: 731 402 082

fazeravice@ado.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – hraje DH Miločanka a CM z Vracova
v KD. Předtančení Moravské besedy. Bohatá tombola, občerstvení.
(SO) ve 14:30 h Dětský krojový ples – hraje DH Veselá muzika z Ratíškovic a CM Malena z Ratíškovic v KD. Bohatá tombola, občerstvení.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

12.1.
19.1.

8.1.–29.3. (ÚT–PÁ) Výstava fotografií skupiny KONTAKT – v KD. Vernisáž
výstavy proběhne 8.1. (ÚT) v 18:00 h. Otevřeno (PO,ST,PÁ) 8:00–
18:00.
od 15.1. každé (ÚT) 19:30–20:30 Zumba – v KD
19.1.
(SO) ve 20:00 h Taneční a módní show – pořádá soubor Lúčka
a Patnáctka pro občany v KD.
26.1.
(SO) ve 20:00 h Dolňácký krojovaný ples – pořádá Slovácký krúžek
v KD.
2.2.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples obce a SRPŠ – k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina FERRUM v KD. V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ a členové Tanečního klubu CLASSIC Hodonín.

5.1.

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(SO) Tradiční maškarní ples – pořádá SDH Ostrovánky v KD.
V 15:00 h pro děti, ve 20:00 h pro dospělé. Občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje Vávra a Ventrča.

Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

Žádovice

26.1.

Ostrovánky

Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova
18.1.

19.1.

(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – zahraje hudební skupina Šiška
a Agentura Beatdance ve sportovní hale.
vstupné 150 Kč
(SO) v 19:00 h Farní ples – k tanci a poslechu zahraje DH Vracovjáci ve sportovní hale. Ples je vyhlášen svou skvělou atmosférou
a humornými scénkami, tak si jej nenechte ujít.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – tradiční ples sportovců ve sportovní hale ve Vracově, na kterém budou oceněni nejlepší sportovci za
minulý rok. Ke skvělé zábavě přispěje skupina FOCUS ROCK.

Mouchnice

Svatobořice-Mistřín

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

12.1.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

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

www.zdraviarodina.cz

(NE) v 18:00 h Výživa pro mozek

Bzenec

(SO) 8:30–11:30 Den otevřených dveří – srdečně zveme vycházející
žáky i jejich rodiče. Přijďte si prohlédnout školu, dílny a získat informace, které Vám pomohou při rozhodování o budoucím povolání.

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

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Bukovany

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Milotice – rozcestí Malá strana – Vlkoš (6,3 km) v 9:14 h, bus
(ÚT) Penzion Boršov – Bohuslavice – Boršov (7 km) v 9:00 h, pěšky
(ÚT) Haluzice – studánka Bezdýnka – Nemotice (8,6 km) v 8:26 h, vlak
(ÚT) Ratíškovice, zast. U hájenky – Dubňany (5,7 km) v 9:14 h, bus

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

26.1.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – pořádá SDH Ždánice v KD.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá město Ždánice a MZŠ
Ždánice v KD. Polonéza žáků MZŠ Ždánice, silák Franta, Karel Gott
revival Morava, vstupenky slosovatelné.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples – pořádají mažoretky Dejna
v KD. Předprodej v KD (paní Hrubá).
vstupné 100 Kč

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

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

▶ Otevírací doba: listopad – březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, v jiné dny po

tel. dohodě: 725 920 846.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely
vodních a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika, etnografie,
archeologie, přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 10.1. (ČT) Za co bojovali naši dědové – výstava dopisů, vzpomínek a fotografií k 100. výročí vzniku Československa.
do 10.1. (ČT) Jaroslav Homola – keramika, Ondřej Homola – mixed media

(SO) 15:00–18:00 Výstava betlémů – pořádá Římskokatolická farnost Syrovín ve spolupráci s obcí Syrovín na faře v Syrovíně.

1.1.

•

2.2. (SO) PLES DOMOVA HORIZONT

•

5.2. (ÚT) Dechová hudba VACENOVJÁCI

•

9.2. (SO) ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES

•

10.2. (NE) MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
s dirigentem Petrem Chromčákem

•

13.2. (ST) Divadelní představení JEDNA A JEDNA JSOU TŘI
(Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová, Zuzana Kožinová)

•

16.2. (SO) SKLÁŘSKÝ PLES

•

22.2. (PÁ) REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

•

23.2. (SO) PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO

•

1.3. (PÁ) PLES BASKETBALISTŮ

•

5.3. (ÚT) Dechová hudba ŽADOVJÁCI

•

10.3. (NE) MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – nedělní zábavné představení pro děti

•

12.3. (ÚT) Zábavný program ZDEŇKA IZERA „Na plný coole“

•

19.3. (ÚT) ARIOSO QUARTETT WIEN
Libor Meisl (housle), Martin Klimek (housle),
Wolfgang Prochaska (viola), Benedikt Endelweber (violoncello)

•

20.3. (ST) Koncert PETRA KOLÁŘE „Jednou nebe zavolá“

•

24.3. (NE) VYLETĚLA HOLUBIČKA – dětská pěvecká soutěž

•

2.4. (ÚT) Dechová hudba GLORIA

•

7.4. (NE) Divadelní představení NORMÁLNÍ DEBIL

•

9.4. (ÚT) VLADISLAV BLÁHA „Kytara od klasiky po blues“

•

7.5. (ÚT) Houslista JIŘÍ POSPÍCHAL a jeho žáci

•

14.5. (ÚT) Dechová hudba VRACOVJÁCI

•

16.5. (ČT) Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ

•

25.5. (SO) KYJOVSKÝ ŠKOPEK

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:

•

•

POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00 – 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 u zrušených představení,
výlep plakátů.

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00 – 17:00, (SO) 9:00 – 11:30 tel.: 518 323 484, 518 697 409
ONLINE přes TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(ÚT) ve 13:00 h Novoroční špacír – neseďte doma, přijďte ke stadionu a vydejte se společně s námi na špacír ke kapli sv. Floriana do
Bzence. Psí kamarádi jsou vítáni a taky si nezapomeňte vzít s sebou
něco na zahřátí.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

•

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

vydává: Městské kulturní středisko 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
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově – únor 2019 je 14.1. (PO).
Změna programu vyhrazena.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

LEDEN 2019

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

M
A

22.1.
26.1.

doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00 (vždy v celou hodinu).
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. – přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
Nyní doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan a keramiku tupeskou.
Akce v lednu:
18.–20.1. (PÁ–NE) Festival řízků – po celý víkend včetně pátku máte možnost ochutnat jak klasické řízečky, tak netradiční speciality z naší
kuchyně. Doporučujeme rezervaci míst předem.
Připravujeme:
14.–17.2. (ČT–NE) Rybí speciality
14.–17.3. (ČT–NE) Zvěřinové hody

R

16.1.

(ÚT) 14:00–18:00 Otevření betléma
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h Mše svaté se svěcením
křídy, vody, kadidla a zlata – ve farním kostele.
(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.
(ÚT) v 18:00 h Ekumenická bohoslužba – ve farním kostele.
(SO) v 19:30 h 17. Farní ples – k poslechu a tanci zahraje dechová
kapela a DJ KOBE, v estrádním sále KD v Kyjově. Připraven bohatý
program a losování o ceny. Předprodej vstupenek a místenek u paní
Poláškové (tel.: 602 529 209) v obchodě na Svatoborské 495 (8:00–
12:00), odpoledne doma (Nětčická 2006).
vstupenka s místenkou 120 Kč

ZD
A

1.1.
6.1.

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

Zajímavá akce v okolí
1.1.

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK OKOLO VŘESOVIC
(ÚT) ve 13:00 h Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic – 16. ročník 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 na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně
handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak, pamětní list, kalendářík a bude ti
dobře. Účast na této akci se započítává do soutěže O zlatého turistu 2017–2021. 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.

Připravujeme
7.2.
22.2.

SPORTOVEC OKRESU HODONÍN ZA ROK 2018
(ČT) v 17:00 h Sportovec okresu Hodonín za rok 2018 – slavnostní
vyhlášení výsledků ankety v divadelním sále KD Kyjov.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách
KD zahraje orchestr Dušana Mathona ze Zlína, DJ a CM Jury Petrů, vystoupí taneční uskupení Crazy Flappers Luhačovice. Program
plesu obohatí ochutnávka vín z Vinných sklepů Skalák, coctail bar
a bohatá tombola. Akci moderuje Václav Tittelbach a těšit se můžete
na show Olgy Lounové a ukázky Pole dance. Předprodej části vstupenek je v Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.
vstupné v hlavním sále 400 Kč, v salonku 350 Kč a v předsálí 300 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV
do 28.2. (ČT) Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov
– 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: www.mestokyjov.cz.
(PO–PÁ) 8:00–13:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může
využívat také veřejnost
14:00–20:00 veřejnost
každé (PO) 16:00–17:30 vyhrazeno pro DDM – kroužek bruslení
každou (ST,PÁ) 14:00–15:30 vyhrazeno pro TJ Jiskra Kyjov – školička krasobruslení
20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se
správcem alespoň 3 dny předem
(SO–NE) 10:00–19:30 veřejnost
8:30–9:30, 20:00–21:00 a v (NE) i 18:00–19:30 možnost pronájmu
kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň 3 dny předem

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

6.1.

8.1.

11.1.

12.1.

16.,17.1.

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

(NE) v 15:00 h Pyšná princezna – pohádka s písničkami na motivy
Boženy Němcové v divadelním sále KD Kyjov. Scénář a režie: Dana
Bartůňková; hudba: Radim Linhart; hrají: Klára Jelínková / Klára
Kučerová, Aleš Kubát / Jan Knespl, Julie Jurištová, Hana Tunová,
Milan Duchek / David Schneider, Josef Vaverka / Michal Kuboušek. V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když
odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího království
v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si
cestu k srdci pyšné princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, který
Půlnoční království ovládá. Miroslav a princezna proto uprchnou
a na útěku zažijí nečekaná dobrodružství. Princezna se nakonec
dovídá, že její milý není zahradník, ale král a nic už nestojí v cestě
pravé královské svatbě. Délka představení: cca 65 minut. Pro děti od
3 let.
vstupné 150 Kč
(ÚT) v 19:00 h Novoroční koncert s přípitkem: Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum – v divadelním sále KD Kyjov.
Soubor s neoficiálním názvem „Komorní orchestr ZUŠ Kyjov“ vznikl v září 2004 jako doprovodné těleso kyjovského pěveckého sboru
Carmina Vocum. Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný
ansámbl s vlastním repertoárem. V současné době má dvacet stálých členů z řad neprofesionálních hudebníků i studentů a absolventů konzervatoří a vysokých uměleckých škol. V září roku 2008
se hudebníků ujalo město Kyjov, bylo založeno občanské sdružení
a soubor přijal nový název Komorní orchestr města Kyjova. Pevné
zázemí má stále u ZUŠ Kyjov, v jejíchž prostorách od svých počátků
pravidelně zkouší. Repertoár zahrnuje díla klasické (Vivaldi, Mozart, Grieg, Suk) i populární (Anderson, Badelt) hudební literatury;
soubor nadále pokračuje ve spolupráci se sborem Carmina Vocum.
Na postu sólisty se často uplatňuje sám dirigent, umělecký vedoucí
a tenorista v jedné osobě, Mario Kudela. V tom případě jeho taktovku přebírá začínající dirigent Radek Šalša. Práci na zkouškách hráči
zúročují na pravidelných koncertech doma i za hranicemi. Pěvecký
sbor Carmina Vocum byl založen v roce 1990 skupinou nadšenců
sborového zpěvu původně jako sbor ženský, ale postupem času se
přetransformoval ve sbor smíšený. Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období od renesance po
současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu a úpravy
lidových písní. Program: J. J. Ryba: Hej, Mistře!, J. Leawitt: Missa
festiva, T. N. Koutník: Hej, hej, jeden i druhej.
vstupné 180 Kč, senioři a studenti 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč
(PÁ) ve 20:00 h IX. Dobový ples 30.–40. léta, 1. republika – Protektorát B&M – pořádá MKS Kyjov a Military muzeum generála
Sergěje Jana Ingra z.s. v estrádním sále KD Kyjov. Otevřete oči, již
přichází! Jedinečný ples s noblesou doby Oldřicha Nového a Adiny
Mandlové. Pojďte s námi elegantním krokem, za doprovodu skvělé
kapely Melody gentlemen Lednice, vstoupit do „velkého světa“ exkluzivního baru Orient tak jako svůdný sedmilhář Kristián. Tento
ročník plesu bude mít právě takový nádech dálek jako lákavé prospekty oddělení Afrika-Orient cestovní kanceláře úředníka Aloise
Nováka. Je připraven stylový program, dobové fotoateliéry i ochutnávky vín. Pro návštěvníky plesu v dobovém oblečení je připraveno
překvapení. Rezervace na tel.: 608 025 233.
vstupné 250 Kč, místenka 45 Kč
(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá myslivecký spolek Hubert
Kostelec v estrádním sále KD Kyjov. K poslechu a tanci hraje skupina Charlie’s K band Ludvíka Čihánka. Zvěřinové speciality, věcné
a zvěřinové ceny. Předprodej proběhne 10.1. (ČT) 16:00–18:00 na
pokladně KD Kyjov, nebo na tel.: 724 327 379 (pan Doležal).
vstupné i s místenkou 200 Kč
(ST,ČT) v 18:00 h Ples kurzu tance a společenské výchovy – zveme
všechny rodiče a přátele absolventů kurzu do estrádního sálu KD
Kyjov. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců.
vstupné 80 Kč

19.1.

(SO) ve 20:00 h 63. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia
a Střední zdravotnické školy Kyjov – více pod hlavičkou Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková
organizace.
26.1.
(SO) v 19:30 h 17. Farní ples – více pod hlavičkou Římskokatolická
farnost Kyjov.
28.1.
(PO) v 18:00 h Jiří Kolbaba: Himalájské dobrodružství – v divadelním sále KD Kyjov. Představení je vyprodáno.
vstupné v předprodeji 180 Kč
30.1.
(ST) v 19:00 h Caveman – máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte
se podívat do divadelního sálu KD Kyjov na slavnou one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
vstupné 340 Kč
Nepřehlédněte!
▶ Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička –
bližší informace na tel.: 518 614 525 (programové oddělení), přihlášky zasílejte
na: program@mkskyjov.cz, uzávěrka přihlášek 31.1. (ČT).
▶ Permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb 2019 – k zakoupení
na pokladně KD nebo v Informačním centru Kyjov. Permanentní vstupenka
880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč.

Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

2.1.
3.,4.1.

(ST) v 19:00 h Dívka Belgie/titulky........................100 Kč/ČFK 80 Kč
(ČT,PÁ) v 17:30 h Asterix a tajemství kouzelného lektvaru Francie
..................................................................................... 100 Kč/RV 360 Kč
3.1.
(ČT) ve 20:00 h Vdovy USA/VB/titulky.....................................120 Kč
4.1.
(PÁ) ve 20:00 h Ve spárech ďábla USA/titulky..........................100 Kč
5.,13.1.
(SO,NE) v 17:30 h Čertí brko ČR........................... 100 Kč/RV 360 Kč
5.,6.,12.1. (SO,NE) ve 20:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky............110 Kč
6.1.
(NE) v 15:00 h Pat a Mat: Zimní radovánky ČR. 100 Kč/RV 360 Kč
6.1.
(NE) v 17:30 h Sněhová královna v zemi zrcadel Rusko
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
9.1.
(ST) v 15:30 h Princezna a dráček Rusko...................BIJÁSEK 50 Kč
9.1.
(ST) v 19:00 h Oni a Silvio Itálie/titulky................100 Kč/ČFK 80 Kč
10.,13.1. (ČT) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Raubíř Ralf a internet USA *2D
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
10.,11.1. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Robin Hood USA/titulky............................130 Kč
11.,13.,17.,19.1.(PÁ) v 17:30 h, (NE,ČT,SO) ve 20:00 h Cena za štěstí ČR.......120 Kč
12.1.
(SO) v 17:30 h Raubíř Ralf a internet USA *3D 140 Kč/RV 504 Kč
15.1.
(ÚT) v 19:00 h Carmen záznam opery/titulky
.............................................................250 Kč/studenti a senioři 230 Kč
16.1.
(ST) v 16:00 h Po čem muži touží ČR.....................................BS 60 Kč
16.1.
(ST) v 19:00 h Utop se, nebo plav Francie/titulky....100 Kč/ČFK 80 Kč
17.–19.1. (ČT–SO) v 17:30 h Husí kůže 2: Ukradený Halloween USA
..................................................................................... 130 Kč/RV 468 Kč
18.,20.1. (PÁ,NE) ve 20:00 h Skleněný USA/titulky.................................120 Kč
20.1.
(NE) v 17:30 h Cena za štěstí ČR.................................................120 Kč
20.1.
(NE) v 15:00 h Sněhová královna v zemi zrcadel Rusko
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
23.1.
(ST) v 19:00 h Beautiful Boy USA/titulky.............100 Kč/ČFK 80 Kč
24.,26.1. (ČT) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Kursk Belgie/titulky................120 Kč
24.,25.1. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Narušitel ČR.................................................120 Kč
25.,31.1. (PÁ,ČT) v 17:30 h Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět USA
..................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
26.,27.1. (SO,NE) v 17:30 h Psí domov USA.............................................120 Kč
27.1.
(NE) v 15:00 h Ovečky a vlci Rusko....................... 110 Kč/RV 396 Kč
27.1.
(NE) ve 20:00 h Favoritka Irsko/USA/titulky............................120 Kč
30.1.
(ST) v 19:00 h Schindlerův seznam USA/titulky.110 Kč/ČFK 90 Kč
31.1.
(ČT) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR..................................................130 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
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

klubu | BS – 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.

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

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

8.1.
(ÚT) ve 14:30 h II. Kurz kresby – pro přihlášené, ve studovně-čítárně.
10.1.–28.2. (ČT–ČT) Výstava „Sklenice na pivo“ – výstava pivních sklenic,
které si z cest po Evropě přivezl pan Josef Mastný z Bohuslavic.
Ke zhlédnutí na pobočce knihovny v Bohuslavicích každý (ČT)
13:00–17:00.
16.1.
(ST) v 17:00 h Vzpomínkové „Hovory H“ – Richard Pogoda uvádí ke stým narozeninám Miroslava Horníčka v přednáškovém sále
knihovny. Olomoucký hudební redaktor Richard Pogoda zasvětil
celou profesní kariéru kabaretu a divadlu malých forem. Jako zpívající swingový pianista měl vzácnou možnost spolupracovat 12 let
s nesmrtelnou osobností českého jeviště Miroslavem Horníčkem.
Jubilejní vzpomínání na společné zážitky bude okořeněno písněmi
u klavíru, které měl M. Horníček nejraději.
vstupné dobrovolné
▶ Zakousni se do počítače – bloková výuka v oblasti počítačů (začátek kurzu
přelom měsíce leden/únor). Informace o termínech budou upřesněny v průběhu ledna. V případě zájmu se můžete přihlásit osobně u paní Martiny Hradilové,
tel.: 518 614 359 nebo na email: detske@knihovna-kyjov.cz.
▶ Virtuální univerzita třetího věku – od února 2019 bude probíhat další výukový semestr. Téma přednášek bude upřesněno během měsíce ledna na plakátech a webu knihovny. Jedná se o moderní způsob výuky, kdy senioři společně sledují přednášku odborníka on-line v Konzultačním středisku. Je nutné
přihlášení na tel.: 518 614 359 nebo na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz.
poplatek 300 Kč/semestr

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.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
do 3.2.
(NE) "PRO KRISTA PÁNA..." – výstava betlémů Martina Krista.
19.,26.1. (SO) Kurzy výšivky – zaměřené na vyšívání počítaných vytahovaných nití. Na kurzy bude nutné se objednat, bližší informace
www.masaryk.info. Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Zálešáková
(m.zalesakova@masaryk.info, tel.: 602 677 848).
19.1.
(SO) v 9:00 h Základy ažurek, ve 13:00 h Vyšívání formy s hodinkami
26.1.
(SO) v 9:00 h Vyšívání sekáčků, ve 13:00 h Workshop šité krajky
a „stinkování“

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

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.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.
do 6.1.
(NE) Výstava Markéty Kolářové: Sen o krajině – autorka vystavených obrazů pochází z Poličky a je studentkou diplomantského ročníku ateliéru Malby III. na Akademii výtvarných umění v Praze, donedávna vedeného prof. Michaelem Rittsteinem, nyní nově Josefem
Bolfem. Ve své malířské tvorbě se zaměřuje na figuru jako součást
fantaskní krajiny, kterou umocňuje specifická atmosféra. Právě dojem
z místa utváří příběh celého obrazu. Výstava se člení do dvou rozdílných tematických celků, které se liší svými inspiračními zdroji. Jedna
část děl jsou ženské figury, tzv. Nymfy, vyobrazené ve snové, melanvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

11.1.–1.2. (PÁ–PÁ) Lucie Ferlíková: Svět forem a svět ne-vědomí – hudba:
malířka a hudebnice Marie Jadrová a elektronický nástroj těremin.
Vernisáž výstavy proběhne 11.1. (PÁ) v 17:30 h.

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
swing.family@seznam.cz

od 17.1.
20.1.

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

každý (ČT) 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu v Kyjovském pivovaru, bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat,
trénovat nebo si prostě zatančit.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro
začátečníky i pokročilé vždy (NE) v podvečer v Kyjovském pivovaru.
Více informací a registrace na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo Swing v Kyjově.

Domov Horizont, příspěvková organizace
2.2.

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

4.1.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu PANTER – Cascadian Dark Ale, tmavé silné pivo 15%
(svrchně kvašené). Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality po celý leden: Burgery a cheeseburgery
Připravujeme na únor:
▶ Žebra – vepřová, hovězí, pečená i grilovaná a výtečně marinovaná

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

(SO) v 19:00 h V. Reprezentační ples Domova Horizont – ples se
koná pod záštitou náměstka JmK Mgr. Marka Šlapala v KD Kyjov.
Hraje hudební skupina Anett & Martin a CM Hudci z Kyjova. Pořádá Občanský spolek rodičů a přátel Domova Horizont. Předprodej
vstupenek u paní Horákové (tel.: 518 614 893).
vstupné 150 Kč

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

5.1.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Hana Šebestová: "UTAJENÁ TRIO" – v Pražírně
v Kyjově. Hana Šebestová (zpěv), Ľuboš Šrámek (piano), Pavol Bereza (kytara). "UTAJENÁ" je název debutového alba zpěvačky původem Holíče, které vyšlo v roce 2016 a hned získalo na Slovensku
ocenění "Jazzové album roku". Na koncertě uslyšíme autorské zpěvaččiny písně z tohoto alba za doprovodu pianisty Luboše Šrámka,
který celé album aranžoval a produkoval, a kytaristy Pavla Berezy.
vstupné 100/70 Kč

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 tematikou.
14.–20.1. (PO–NE) Ochutnávka vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

▶ Od začátku ledna 2019 startujeme zápis na jarní semestr školního roku
2018/2019 pro stávající i nové studenty do kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny,
španělštiny, italštiny a francouzštiny.

Educante, z.s.
Svatoborská 28 (ve dvoře vedle Č. spořitelny)

tel.: 776 760 784

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
stredisko@skautkyjov.cz

2.2.

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

Otevírací doba: denně 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
▶ 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, vč. tvořivých dílen a besed.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského
▶ Každý (PÁ) Biják

Téma měsíce: Všichni jsme na jedné lodi

(SO) ve 20:00 h Skautský ples – hraje kapela Bernardynos v KD
Kostelec, předprodej na www.skautkyjov.cz/ples.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
Soňa Černá – hlavní program (tel.: 777 685 317, jedovnickas@seznam.cz)
Hana Hanáčková – hlavní program (tel.: 721 340 604, hanka.hanicka@centrum.cz)
Radka Galko – odpolední program (tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky (tel.: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

3.1.
8.1.
9.1.
10.1.
15.1.
16.1.
17.1.
22.1.
23.1.
24.1.
29.1.
30.1.
31.1.

(ČT) 9:30–11:30 Tři králové
(ÚT) 9:30–11:30 Zasněžená krajina
(ST) 16:00–18:00 Lednové tvoření
(ČT) 9:30–11:30 Rukavice
(ÚT) 9:30–11:30 Sněhulák
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Krmítko
(ÚT) 9:30–11:30 Tučňák
(ST) 16:00–18:00 Lednové tvoření
(ČT) 9:30–11:30 Sněhová vločka
(ÚT) 9:30–11:30 Brusle
(ST) 16:00–18:00 Keramika
(ČT) 9:30–11:30 Lední medvěd

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

19.1.

(SO) Výlet do Brna na Lasergame

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

pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008
www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo
setkání na telefonu.
Akce v lednu:
13.1.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě: Staň se stavitelem – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov. Tématem nás
provede Jiří Zlámal.

Římskokatolická farnost Kyjov

(PÁ) v 15:00 h Malování na výkres
(PÁ) v 15:00 h Parlament
(PÁ) v 15:00 h Placky na triko

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

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

tel.: 776 894 260
www.skautkyjov.cz

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov

Klub Bárka

11.1.
18.1.
25.1.

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.

educante@seznam.cz

Kurzy Diakonie ČCE: Pečuj doma a s námi – pro účastníky zdarma. Rezervujte si místo na tel.: 776 760 784.
8.1.
(ÚT) v 9:30 h Pečování o člověka s demencí
19.1.
(SO) v 9:30 h Ošetřovatelský kurz
26.1.
(SO) v 9:30 h Praktický a nácvikový kurz

JazzKlub Kyjov, z. s.

u kávy, 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 angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

Tradiční pivní košty „U Kulky“
4.1.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Rychtář Rataj 12 – Pivovar Hlinsko
11.1.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Krakonoš 12 – Pivovar Trutnov
18.1.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Podkováň 12 – Pivovar Kováň
25.1.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Pernštejn 12 – Pivovar Pardubice
do 14.4. (NE) probíhá hodnocení piv – účastníci hodnocení získávají vždy
4. pivo zdarma a postupují do slosování o hodnotné ceny. Pro skupiny zajistíme posezení v zahradní stodole u krbu. Nutno objednat
předem.

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

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

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Galerie Doma

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
www.horizontkyjov.cz

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

cholické krajině. Ve druhém celku autorka reflektuje svůj pobyt v peruánské džungli a zpracovává místní legendy, což se promítá v důrazu
na použití jiného spektra barev a v expresivním pojetí malby.
10.1.–3.2. (ČT–NE) Výstava Jana Vincenta (malíř a řezbář) – kyjovské veřejnosti se poprvé představí na svojí samostatné výstavě ždánický
výtvarník Jan Vincent. Jeho charakteristické olejomalby převážně
čerpající svým tématem z prostředí Ždánic a jejich obyvatel mají
charakter insitního umění, které dovede diváka citlivě a srozumitelně oslovit. Totéž platí i o autorově řezbářské tvorbě, ve které navazuje na odkaz lidového figurálního umění slovácké oblasti. Vernisáž
výstavy se uskuteční 10.1. (ČT) v 17:00 h.

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené

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

Pravidelný 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 18:30 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.
1.1.
(ÚT) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 Mše svaté – ve farním
kostele.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

