14.2.
19.2.

(ČT) v 18:00 h Valentýnský čtvrtek: Bowling manželských dvojic –
soutěž.
(ÚT) v 17:00 h Zářící oči – balíček pro dítě 1–14 let, cílem akce je udělat
dětem radost krátkým programem a balíčkem k rozzáření dětských očí.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
tel.: 739 600 008

kcnadejekyjov@gmail.com

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.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematické bohoslužby v malém sále KD Kyjov.
10.2.
(NE) v 16:00 h Pomoc v tomto světě nehledej?!? – tématem provede Jiří
Zlámal.
10.3.
(NE) v 16:00 h Proč pomáhat? – tématem provede Jonathan Blowers.
14.4.
(NE) v 16:00 h Pomáhejme si vzájemně! – tématem provede Laura Zlámalová.

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

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

9.2.

Odbor KČT Kyjovsko

23.2.

12.2.
19.2.
26.2.

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

zanetabrhelova@seznam.cz

informator@bzenec.cz

1.2.
10.2.

www.radovanky-kyjov.cz

Příměstské tábory 2019:
▶ Bližší informace budou zveřejněny na webu a facebooku od března 2019.
1.–5.7.
(PO–PÁ) Cyklistický – vhodný pro děti 7–13 let.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411

www.bzenec.cz

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

16.2.

www.zdraviarodina.cz

(NE) v 18:00 h Výživa proti únavě, bylinky a přírodní léky pro zvýšení
energie – kurz zdravé výživy a vaření, součástí je ochutnávka, kuchařka
zdarma a kvalitní knihy o zdraví.

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

(SO) ve 20:00 h XIII. Ples hovoranských vinařů – pořádá Spolek hovoranských vinařů v sále sokolovny v Hovoranech. K poslechu, zábavě
a tanci hraje DH Drietomanka. Součástí programu bude zahájení přípitkem sektu, neomezená ochutnávka vín od našich vinařů a bohatá
tombola. Předprodej vstupenek bude probíhat v Obecním sklepě v Hovoranech 3.2. (NE) v 15:00 h.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

2.2.
8.2.

23.2.

www.lovcice.cz

(SO) ve 20:00 h 8. Motoplech – motorkářský ples pořádají motorkáři
z Lovčic v KD. Hraje kapela Stíny rock (CZ a SK scéna) a kapela Assy
rock (CZ a zahraniční scéna). Těšit se můžete na strip show, slosovatelné
vstupné.

Nechvalín

Mužský sbor z Vacenovic, z. s.
696 06 Vacenovice 644

tel.: 518 618 224

nechvalin@tiscali.cz

2.2.

www.nechvalin.cz

(SO) ve 20:00 h Školní ples – k tanci a poslechu hraje Vávra & Ventrča
v KD. Bohatá tombola.

24.2.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

tel.: 518 622 621

nenkovice@nenkovice.cz

www.nenkovice.cz

(PÁ) ve 20:00 h Školní ples – pořádá ZŠ a MŠ Nenkovice v sále KD.
K tanci a poslechu zahraje DH Svatobořáci. Slavnostní polonézu zatančí
žáci druhého stupně ZŠ.
vstupné 120 Kč, místenka 30 Kč

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

2.2.
11.2.
16.2.
17.2.
19.2.
23.2.
23.2.
23.2.

1.2.

2.2.

23.2.

www.svatoborice-mistrin.cz

Šardice
ou.sardice@sardice.cz

9.2.

16.2.

podatelna@sardice.cz

www.mestovracov.cz

(PÁ) 13:00–14:30 Karneval na ledě – na kluzišti ve Vracově. Masky s sebou, brusle nutné, soutěže, závody, skotačení s hudbou, volné bruslení,
odměny pro všechny.			
vstup zdarma
(SO) v 19:00 h Senior bál – k tanci i poslechu zahraje VERMONA ve sportovní
hale ve Vracově. Nenechte si ujít skvělou atmosféru a výborné domácí zákusky.
(PÁ) ve 20:00 h Ples školy – zveme všechny věkové kategorie do sportovní haly ve Vracově. Těšit se můžete na předtančení polonézy, vinotéku
a skvělou atmosféru. Zahraje skupina APOLLON a DISCO TAROCK.
(SO) ve 20:00 h Ples města – zahraje DH Gloria a skupina VERMONA
ve sportovní hale ve Vracově. Skvělá zábava je samozřejmostí.

Žádovice 41, 696 49

9.2.

23.2.

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá Fos Šardičan v Obecní hale
U Orla, hraje DH Šardičanka, je připravena bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Pyžamový ples – pořádají Mažoretky ze Šardic v Obecní hale U Orla, hraje skupina STEJX, je připravena bohatá tombola.

www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá DH Žádovice v místním KD.
Sraz masek ve 20:30 h v KD. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
ŠIŠKA Vracov. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve
spolupráci s obcí a MŠ v místním KD. Diskotéka DJ Simens, soutěže,
bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

Městečko 787, 696 32 Ždánice

tel.: 518 633 615

muzdanice@politavi.cz

24.2.

(NE) 15:00–18:00 Karneval – v KD Ždánice.

www.muzdanice.cz

vstupné dobrovolné

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.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

2.2.

23.2.

25.5. (SO) KYJOVSKÝ ŠKOPEK
7.6. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
7.6. (PÁ) NOC NA KARLŠTEJNĚ – muzikál na letním kině
V kyjovském letním kině uvede Městské kulturní středisko jeden
z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně. Půvabná
komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž podle údajného zákazu
nesměly přebývat ženy, je plná slavných hitů Karla Svobody. Tento skvost české
muzikálové scény bude uveden v podání Městského divadla Brno.
vstupné zakoupené do 31. 3 (NE) 450 Kč
•
•
•

tel.: 518 626 022

www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Divadelní bál na téma „socialismus“ – pořádají ochotníci v sokolovně, hraje Plus Music Band.
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně, od 19:00 h cimbálová muzika,
občerstvení zajištěno.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ÚNOR 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.mestokyjov.cz

•
•

(ČT) v 17:00 h Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu Hodonín za rok 2018 – pořádá Okresní sdružení ČUS Hodonín ve spolupráci
s městem Kyjov v divadelním sále KD. V doprovodném programu vystoupí místní sportovní kluby a zájmové kroužky DDM.
vstup volný

22.2.

(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

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

Pojďte s námi do přírody

23.2.

ZIMNÍ PŘÍRODOU

(SO) Zimní přírodou – 16. ročník turistické akce pořádá KČT, odbor
Vřesovice. Prezence 8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve
Vřesovicích, trasy 5, 8 a 10 km vedou po značených cestách, cíl: Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Účastníci obdrží na
startu mapku s popisem trasy a každý bude v cíli odměněn vkusným
pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší
a nevzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na
akci. Více na tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Udělejte něco pro své zdraví
do 28.2.
(PO–PÁ)

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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: 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 2019 je 12.2. (ÚT).
Změna programu vyhrazena.

SPORTOVEC OKRESU HODONÍN ZA ROK 2018

7.2.

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

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

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

Významné akce v Kyjově

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:
POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00 tel.: 518 612 378

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

15.–18.8. XX. SLOVÁCKÝ ROK 2019
(30 pořadů ve 4 dnech, věhlasná Jízda králů, 3000 krojovaných v průvodu)

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

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

1.3. (PÁ) PLES BASKETBALISTŮ
2.3. (SO) BENEFIČNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL NA PODPORU LÉČBY LEUKÉMIE
Účast přislíbili Josef Somr, Jiří Grygar, Věra Luxová, Jiří Pavlica,
Jiří Čunek a další.
• 3.3. (NE) FAŠAŇK
• 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
• 5.4. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
• 7.4. (NE) Divadelní představení NORMÁLNÍ DEBIL
• 9.4. (ÚT) VLADISLAV BLÁHA „Kytara od klasiky po blues“
• 11.4. (ČT) MOC A SÍLA HYPNÓZY – JAKUB KROULÍK
• 21.4. (NE) VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU
• 3.5. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
• 7.5. (ÚT) Houslista JIŘÍ POSPÍCHAL a jeho žáci
• 14.5. (ÚT) Dechová hudba VRACOVJÁCI
• 16.5. (ČT) Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ
Petr Vondráček je populární český herec, moderátor, konferenciér, klavírista
a frontman skupiny Lokomotiva. Spoustu let exceluje v pořadu na rádiu Impuls
„Hudební omáčka Petra Vondráčka“. Také se zúčastnil úspěšné hudebně-zábavné
show Tvoje tvář má známý hlas.
•
•

•

Ždánice

tel.: 518 624 525

www.sardice.cz

tel.: 518 626 127

podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 778 454 438, 777 948 493

(PÁ) Výstava fotografií skupiny KONTAKT – v KD. Otevřeno (PO,ST,PÁ) 8:00–18:00.
(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.
(PO) v 15:00 h Přednáška z psychologie – Mgr. Kulheimová, v klubovně KD.
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – v sokolovně.
(NE) ve 14:00 h Dětský maškarní karneval – v KD.
(ÚT) v 15:00 h Přednáška: Rehabilitace – první pomoc – Ester Bémová, v klubovně KD.
(SO) v 9:00 h Výběrové kolo zpěváčků jižního Kyjovska – v hudebním sále ZŠ.
(SO) ve 20:00 h Disco ples – v KD.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – v sokolovně.

Šardice 601, 696 13 Šardice

tel.: 518 628 296

kd@mestovracov.cz

Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín

www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h XV. Předfašaňkové setkání mužských sborů – pořádá Mužský
sbor z Vacenovic v sále Hospody U Letochů ve Vacenovicích. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat krásné lidové písničky se sbory ze všech koutů Slovácka.

Žádovice

Nenkovice
1.2.

tel: 732 172 552 (Zdeněk Novotný – organizační vedoucí)

zdenekno@seznam.cz

8.2.

Nechvalín 13, 696 31

www.uhrice.cz

(SO) ve 20:00 h XXVIII. Ples květů – pořádá SK Uhřice v KD Uhřice,
hraje DH Hradčovjanka, plesová kuchyně, bohatá tombola, předprodej
vstupenek tel.: 724 295 391.
(PÁ) v 19:30 h 13. Školní ples ZŠ a MŠ Žarošice – pořádá Spolek Aktovka a ZŠ a MŠ Žarošice v KD Uhřice, hraje „Žízeň a hlad“, předtančení
žáků 8. a 9. ročníku.

tel.: 518 633 420

ou.lovcice@iol.cz

tel.: 518 631 630

starosta@uhrice.cz

Lovčice
Lovčice 118, 696 39

MĚSTSKÉ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉKULTURNÍ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE

Uhřice 177, 696 34 Žarošice

tel.: 732 267 771

info@ippoz.cz

3.2.

do 29.3.

(PÁ) ve 20:00 h Farní ples – pořádá římskokatolická církev v KD.
(NE) v 16:00 h Pyšná princezna – divadlo v areálu zámku, pohádku
hraje Loutkové divadlo Kašpárek.
(NE) ve 14:00 h Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Bzenec v KD.

www.soukyjov.cz

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

matrika@obec-kostelec.cz

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

obec@svatoborice-mistrin.cz

Bzenec

17.2.

(ÚT) 8:00–16:00 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.

www.obecbukovany.cz

(SO) ve 13:00 h XXII. ročník Koštu slovácké slivovice a jiných destilátů – pořádá Mužský sbor z Bukovan v sále sokolovny v Bukovanech, ke
zpěvu i poslechu zahraje CM Dur z Hodonína.
(SO) ve 20:00 h Obecní ples – pořádá obec Bukovany v sále sokolovny,
k tanci a poslechu zahraje Vlastimil Novák s Markétou Luskačovou.
					
vstupné 100 Kč
(SO) v 15:00 h Košt pomazánek – pořádá TJ Družba Bukovany v sále
sokolovny v Bukovanech, živá hudba.		
vstupné 50 Kč

tel.: 518 615 109

nenickova@soukyjov.cz

tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

2.2.

mirostas@seznam.cz

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace
5.2.

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

tel.: 518 614 790

www.obec-kostelec.cz

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

Bukovany

www.kyjov.dekanat.cz

(ÚT) Vřesovice – Osvětimany (srub) – Osvětimany (6,9 km)		
					
v 8:53 h, bus
(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) Vacenovice – Milotice – Mistřín (8,2 km)
v 9:14 h, bus

www.bukovansky-mlyn.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Zahradní posezení otevřeno o víkendech v případě příznivého počasí. Ochutnejte z našeho jídelního lístku výbornou domácí kuchyni, 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.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
Akce v únoru:
14.–17.2. (ČT–NE) Rybí speciality – i letos jsme pro naše hosty připravili již tradiční konec týdne s rybími specialitami na Bukovanském mlýně. Budete
mít možnost ochutnat tradiční i méně známé rybí pokrmy připravené
z čerstvých ryb.
Připravujeme:
14.–17.3. (ČT–NE) Zvěřinové hody

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)

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

tel.: 518 618 011

info@bukovansky-mlyn.cz

Uhřice

(SO) ve 20:00 h 2. Skautský ples – pořádá Skautské středisko Kyjov
v KD Kostelec, hraje kapela Bernardynos.
(SO) ve 14:00 h Košt slivovice – pořádá SDH v KD Kostelec.

16.2.

Areál Bukovanský mlýn

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.
2.2.
(SO) v 6:45 h Mše sv. se svěcením svíček (hromniček)
20.2.
(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.

5.2.

2.2.

(SO) v 16:00 h Revirvál pomáhá dětem – benefiční koncert Kašpárka
v rohlíku revirvál v Klubu Nětčice (bývalá Jančovka, Kostelecká, Kyjov).

www.ackyjov.webnode.cz

pastor Jiří Pospíšil

obec.kostelec@wo.cz

tel.: 732 411 075 (Bronislava Lacná)

2.3.

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

Kostelec 260, 696 51 Kostelec

Kašpárek v rohlíku revirvál

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

Kostelec

(PO–PÁ) Indiánský – vhodný pro děti 3–13 let.
(PO–PÁ) Retro hry – vhodný pro děti 3–13 let.
(PO–PÁ) Přírodovědný – vhodný pro děti 3–13 let.

M
A

22.–26.7.
5.–9.8.
12.–16.8.

R

(ÚT) 9:30–11:30 Malování solí
(ST) 16:00–18:00 Klubíkový karneval
(ČT) 9:30–11:30 Klaun
(ÚT) 9:30–11:30 Maska na karneval
(ST) 16:00–18:00 Keramika – glazování
(ČT) 9:30–11:30 Záložka do knížky

ZD
A

19.2.
20.2.
21.2.
26.2.
27.2.
28.2.

(SO–NE)

BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV

(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.
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
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

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

9.2.–13.4. (každou SO: 9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4.)
Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející
kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu
hradí každý sám.

▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), ve 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov
(zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

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

2.2.
5.2.

7.2.
9.2.
10.2.

13.2.

16.2.

22.2.
23.2.

25.2.

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

(SO) v 19:00 h V. Reprezentační ples Domova Horizont – více v sekci
Domov Horizont, příspěvková organizace.
(ÚT) v 19:00 h Vacenovjáci – v divadelním sále KD. Krojovaná DH
vznikla v roce 1976 jako mládežnický orchestr. Nynějším kapelníkem
je Petr Grufík, který současně hraje na křídlovku. Vedle skladeb koncertního charakteru se sólisty, hraje také skladby lidové, v jejichž tónech
jiskří poezie moravského Slovácka. V repertoáru se objevují skladby
autorů jako např. Bl. Smišovského, Fr. Maňase, M. R. Procházky, Z. Gurského, J. Konečného, St. Pěnčíka, Vl. Salčáka a mnoha dalších. DH je
známá z rozhlasového vysílání, televize, hojně hostuje v zahraničí, získala prvenství Zlatá křídlovka v roce 1992, vydala pro své posluchače již
20 nosičů MC a CD.			
vstupné 150 Kč
(ČT) v 17:00 h Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu Hodonín za rok 2018 – více na titulní straně Významné akce v Kyjově.
(SO) ve 20:00 h Tradiční reprezentační ples ČZS – více v sekci Český
zahrádkářský svaz Kyjov.
(NE) v 19:00 h Moravská filharmonie Olomouc a dirigent Petr
Chromčák – v divadelním sále KD. Moravská filharmonie Olomouc
patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v ČR. Sídlí v historické metropoli Moravy a již více než 70 let funguje jako centrum hudebních aktivit v kraji. Za dobu své existence si vytvořila mimořádně
rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům
české i světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou českou
a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek.
Také má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Mezi její činnosti patří
také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi. Program: S. Barber:
Adagio, J. Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es Dur Hob. VIIe: 1, F.
David: Koncert pro trombon a orchestr op. 4, V. Novák: Slovácká suita.
Sólisté: Ladislav Pavluš ml. a Ondřej Pavluš, dirigent: Petr Chromčák.
		
vstupné 450 Kč, studenti a senioři 430 Kč
(ST) v 19:00 h Jedna a jedna jsou tři – v divadelním sále KD. Hrají: Libor Hruška, Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová, Zuzana Kožinová. Hra
skvěle přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu
Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou imaginární
dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových epizod jejich
pozoruhodného společného života od Dvořákových hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až k slavné premiéře
Novosvětské symfonie v New Yorku. Ústřední myšlenkou hry je věčná
pravda filosofů života, že žít s bytostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytostí milovanou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít.		
				
vstupné 290 Kč
(SO) ve 20:00 h 53. Sklářský ples s dechovou hudbou Slovácká kapela Romana Horňáčka a hudební skupinou Ferrum. Pořádá Vetropack
Moravia Glass, a. s. a odborová organizace VMG v estrádním sále a přilehlých prostorách KD. Prodej vstupenek na tel.: 518 733 134.		
				
vstupné 230–250 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – více na titulní straně v sekci Významné akce v Kyjově.
(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ J. A. Komenského – pořádá SRPŠ při ZŠ J. A.
Komenského Kyjov v estrádním sále KD. Hraje hudební skupina Charlie's K band Ludvíka Čihánka. Skvělá zábava a bohatá tombola. Předprodej vstupenek a místenek v Informačním centru Kyjova.		
			
vstupné 100 Kč, místenka 50 Kč
(PO) v 15:30 h Dětský maškarní karneval – v estrádním sále KD. Odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka,
kouzelníkem Jirkou Hadašem a klauny Jájou a Pájou. Na masky čeká
sladká odměna. Vstupné platí děti i doprovod.
vstupné 40 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

1.2.
(PÁ) v 17:30 h Čertí brko ČR.........................................100 Kč/RV 360 Kč
1.,9.2.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Ženy v běhu ČR..................................................130 Kč
2.,3.,21.2. (SO,NE,ČT) v 17:30 h Ženy v běhu ČR.............................................130 Kč
2.,3.,8.,12.,24.2.(SO,NE,PÁ,ÚT) ve 20:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky....120 Kč
3.2.
(NE) v 15:00 h Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět USA.120 Kč/RV 432 Kč
6.2.
(ST) v 15:30 h Pat a Mat: Zimní radovánky ČR................................50 Kč
6.2.
(ST) v 19:00 h Zjevení Francie/titulky.......................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
7.2.
(ČT) v 17:30 h Narušitel ČR...............................................................110 Kč
7.2.
(ČT) ve 20:00 h Metallica: Francie na jednu noc – záznam koncertu/
Francie/USA.............................................180 Kč/studenti a senioři 160 Kč
8.,13.,17.2. (PÁ,ST) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h LEGO® příběh 2 USA *2D
.............................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
9.,16.2.
(SO) v 17:30 h LEGO® příběh 2 USA *3D....................140 Kč/RV 504 Kč
10.2.
(NE) v 15:00 h Raubíř Ralf a internet USA.................100 Kč/RV 360 Kč
10.2.
(NE) v 17:30 h Na střeše ČR...............................................................120 Kč
10.2.
(NE) ve 20:00 h Marie, královna skotská VB/USA/titulky...........120 Kč
12.,13.2. (ÚT) v 17:30 h, (ST) ve 20:00 h Úniková hra USA/titulky.............120 Kč
14.,17.,24.2.(ČT,NE) v 17:30 h Alita: Bojový anděl USA *2D............................130 Kč
14.,15.2. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Potomek USA/Hong Kong/titulky...................120 Kč
15.2.
(PÁ) v 17:30 h Alita: Bojový anděl USA *3D...................................150 Kč
16.2.
(SO) ve 20:00 h Alita: Bojový anděl USA/titulky *2D....................130 Kč
17.,22.,23.2.(NE,PÁ,SO) ve 20:00 h Léto s gentlemanem ČR.............................130 Kč
19.2.
(ÚT) v 19:00 h Jerome Robbins – záznam baletu z Pařížské opery
....................................................................250 Kč/studenti a senioři 230 Kč
20.2.
(ST) v 16:00 h Cena za štěstí ČR.................................................... BS 60 Kč
20.2.
(ST) v 19:00 h Složka 64 Dánsko/titulky...................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
21.2.
(ČT) ve 20:00 h Nedotknutelní USA/titulky....................................120 Kč
22.,24.,28.2.(PÁ,ČT) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Jak vycvičit draka 3 USA *2D
............................................................................................ 120 Kč/RV 432 Kč
23.2.
(SO) v 17:30 h Jak vycvičit draka 3 USA *3D..............140 Kč/RV 504 Kč
27.2.
(ST) v 19:00 h Všichni to vědí Španělsko/Francie/Itálie/titulky
............................................................................................ 100 Kč/ČFK 80 Kč
28.2.
(ČT) ve 20:00 h Všechno nejhorší 2 USA/titulky............................120 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 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

do 30.4.
do 28.2.
od 1.2.
4.2.
6.2.

12.,14.2.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 614 358

www.knihovna-kyjov.cz

(ÚT) Výstava „Živé pochodně jako forma politického protestu: Jan
Palach a ti druzí“ – připomínka k výročí upálení J. Palacha.
(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.
(PÁ) Přihlášky na Noc s Andersenem 2019 – samotná akce proběhne
29.3. (PÁ). Zájemce prosíme o vyzvednutí a vyplnění přihlášek v dětském oddělení knihovny.
(PO) v 9:00 h Klaun Miroslav Horníček – připomínka životního jubilea. Beseda pro uživatele Centra sociálních služeb Kyjov v jídelně CSS
Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – nový výukový semestr s tématem Čínská medicína v naší zahrádce. Tradiční čínskou
medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny
můžeme také pěstovat v našich podmínkách. Jedná se o moderní způsob výuky, kdy senioři společně sledují přednášku odborníka on-line
v Konzultačním středisku. Přihlásit se můžete osobně u paní Martiny Hradilové do 24.2. (NE), příp. na detske@knihovna-kyjov.cz nebo
tel.: 518 614 359. Poplatek za studium max. 350 Kč/semestr (bude upřesněno při výuce). Na první 2 výuky, tj. do 24.2. (NE), je možnost se přijít
podívat nezávazně bez poplatku.
(ÚT,ČT) 9:30–14:30 Jarní prázdniny v knihovně – nechceš se o jarních
prázdninách nudit? Přijď do knihovny! Můžeš si přijít prohlédnout des-

14.2.
od 20.3.

kové hry, které v knihovně budeme půjčovat. Návody a herní pravidla
prozkoumáme společně. Pokud vezmeš kamarády, můžete si společně
zahrát některou z her, mladší děti mohou přijít s rodiči v dopoledním
nebo odpolední čase.
(ČT) v 17:00 h Okolo Kuby aneb Kuba rok po Fidelovi – cestovatelská
přednáška manželů Poulíkových v přednáškovém sále knihovny.		
				
vstupné dobrovolné
(ST) Jarní kurz „Zakousni se do počítače“ – výuka v oblasti počítačů
pro začátečníky bude mít celkem 6 lekcí. V případě zájmu se můžete
přihlásit osobně u paní Martiny Hradilové, tel.: 518 614 359 nebo na
e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 338

muzeum.kyjov@masaryk.info

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.
18.2.–3.4. (PO–ST) Krása ukrytá nejen v jehlicích – vernisáž výstavy 17.2. (NE)
v 16:00 h.
Kurzy:
▶ Nutné se objednat (Mgr. Věra Colledani: v.colledani@masaryk.info, tel.: 606
216 790), více na www.masaryk.info.
23.2.
(SO) 9:00–13:00 Kurz háčkování
23.3.
(SO) 9:00–13:00 Kurz pletení

25.2.

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

d.sedlackova@mukyjov.cz

barbora.lungova@centrum.cz

do 1.2.

tel.: 602 729 627

www.galeriedoma.cz

(PÁ) Lucie Ferlíková: Svět forem a svět ne-vědomí – hudba: malířka
a hudebnice Marie Jadrová a elektronický nástroj těremin.

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

10.–16.2.

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

www.horizontkyjov.cz

2.2.

www.mestokyjov.cz

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

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

info@zahradkarikyjov.cz

Domov Horizont, příspěvková organizace

tel.: 518 697 583, 606 765 030

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
do 3.2.
(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.
8.2.–3.3. (PÁ–NE) Výstava „Amorfní struktury“ – milovníci umění budou mít
v Kyjově poprvé možnost zhlédnout tvorbu karvinského textilního výtvarníka, malíře, grafika a lektora MgA. Tomáše Oslizloka. Autor vystudoval SPŠ stavební v Ostravě, obor propagační výtvarnictví, v Praze pak
VŠUP, obor malba u prof. ak. mal. Pavla Nešlehy, oděvní výtvarnictví
u prof. ak. mal. Zdeňky Bauerové a pedagogiku. Vyrostl v uměleckém
prostředí. Současné umění je součástí jeho každodenního života. Abstraktní prvky umění – barva, tvar, linie, textura jsou věci, které vzbuzují
jeho vizuální citlivost. Formální složky jsou jeho prvním a nejdůležitějším zdrojem inspirace. Používá jednoduchou kombinaci barvy a linie
nebo vztahy tvarů ve formátu, také souhru mezi vzorem a proporcemi v kompozici. Dívá se též na barvy, tvary, struktury světa kolem nás:
krajinu, skály, stromy, vodu, rez, povrchy poznamenané věkem, stopy
lidské ruky. Ale sleduje rovněž různé umělecké kreace v mnoha médiích a inspiruje se nekonečnými způsoby, jakými mohou být materiály
přeměněny na bohaté a expresivní vizuální prohlášení. Od roku 1990
zhruba 100 výstav v ČR i v zahraničí. Vernisáž výstavy se uskuteční 8.2.
(PÁ) v 17:00 h.

info@lidova-jizba.cz

Otevírací doba: (ÚT,PÁ) 8:00–12:00, 13:00–17:00.
9.2.
(SO) ve 20:00 h Tradiční reprezentační ples ČZS – pořádá ČZS v Kyjově v estrádním sále KD Kyjov. Hraje kapela New Vermona, součástí
bude i soutěž o ceny, v níž každý vyhrává. Uvítáme členy spolku i ostatní
občany, kteří nabídnou ceny do tomboly a přinesou je do kanceláře ČZS.
Místo u stolu si můžete vybrat v kanceláři ČZS (ÚT,PÁ) 8:00–17:00.
		
vstupné vč. místenky 180 Kč

Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

(SO) v 19:00 h V. Reprezentační ples Domova Horizont – ples se koná
pod záštitou náměstka hejtmana JmK Mgr. Marka Šlapala v estrádním
sále KD Kyjov. Hraje hudební skupina Anett & Martin a CM Hudci
z Kyjova. Pořádá Občanský spolek rodičů a přátel Domova Horizont.
Ples bude zahájen ve 20:00 h slavnostní polonézou uživatelů Domova
Horizont, ve 22:00 h vystoupení mažoretek Dejna Kyjov, ve 23:00 h vyhlášení cen, ve 24:00 h půlnoční překvapení, ve 2:00 h ukončení plesu.
Předprodej vstupenek u paní Horákové (tel.: 518 614 893).		
					
vstupné 150 Kč

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

23.2.

tel.: 604 466 342

JazzKlub Kyjov, z. s.
predseda@jazzklubkyjov.cz

8.2.

tel.: 723 876 086

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Luboš Soukup Quartet – koncert v rámci projektu
Jazz v Kostce IX v Pražírně Kyjov. Sestava: Luboš Soukup (saxofony),
Vít Křišťan (klavír), Rastislav Uhrík (kontrabas), Morten Hæsum (bicí).
Mezinárodní kvartet Luboše Soukupa hraje originální soudobý jazz,
který je postaven na výrazných kompozicích lídra kapely. Skladby jsou
inspirovány jak jazzovými velikány, např. Waynem Shorterem, Charlesem Lloydem, Joe Hendersonem aj., tak i jinými hudebními žánry. Český saxofonista v rámci projektu spolupracuje se špičkovými evropskými
hudebníky, kterými jsou fenomenální kytarista David Dorůžka, pianista
Vítek Křišťan a netradiční slovensko-dánská rytmika Rastislav Uhrík
na kontrabas a bubeník Morten Hæsum. Jejich osobitý zvuk a přístup
k hudbě vytváří unikátní kombinaci a výsledkem je podmanivě barevná
hudba. Kapela má na svém kontě 3 alba Beyond the Borders (New Port
Line, 2012), Through the Mirror (Animal Music, 2017), Země (Animal
Music, 2017). Luboš Soukup slaví úspěchy jak na české scéně, tak v zahraničí (Roku 2017 dostal prestižní cenu Objev roku v Dánsku od dlouholeté spoluhráčky Milese Davise Marilyn Mazur). vstupné 100/70 Kč

www.domecekkyjov.cz

(NE–SO) 1. Jarní prázdniny na lyžích – pojeďte si s námi zalyžovat do
Beskyd a prožít jarní prázdniny na základně DDM. Více na tel.: 518 612 139.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.lidova-jizba.cz

www.vinotekakyjov.cz

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

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov

tel.: 518 614 313, 775 700 101

info@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

1.2.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního
speciálu: GLADIÁTOR – Doppelbock 19 % EPM, světlé silné pivo 19%
(spodně kvašené). Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
6.2.
(ST) v 17:00 h Krajina kyjovského okolí a její méně známí obyvatelé –
přednáška s demonstrací v Kyjovském pivovaru. Přednáší doc. Ing. Milan Králíček CSc. (laureát Ceny starosty města Kyjova) vstup zdarma
▶ Pivovarské kulinářské speciality na únor: Speciality pro dva.
Připravujeme na březen:
▶ Steaky, bifteky a čerstvé bylinky

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

Jazyková škola Kyjov
tel.: 603 281 237

www.jazykovka-kyjov.cz

▶ V únoru 2019 pokračuje zápis do jarního semestru školního roku 2018/2019.
Informujte se o volných místech v kurzech angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny,
italštiny a francouzštiny. Nevyhovuje Vám skupinová výuka? Zeptejte se na možnost
individuálních kurzů. Potřebujete připravit na maturitu nebo jazykový certifikát?
Neváhejte se na nás obrátit.

tel.: 777 128 849

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

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 7–26 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,
bijáku 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: Myslíme na nemocné
7.2.
(ČT) v 15:00 h Výroba valentýnky
19.2.
(ÚT) v 15:00 h Parlament
21.2.
(ČT) v 15:00 h Tvoření z vlny

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy,
ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně
prožívat své stáří, tak přijďte mezi nás.
▶ 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.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každá 3. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra
▶ RHB cvičení v tělocvičně dle harmonogramu
Akce:
12.2.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti při šálku kávy v penzionu.
Připravujeme:
20.–27.7. (SO–SO) Rekondiční pobyt – Prostřední Bečva, hotel Kryštof, informace v kanceláři (PO,ST).

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

tel.: 777 120 988

www.zahradkaukulky.cz

Tradiční pivní košty „U Kulky“:
1.2.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Zlatý Bažant 12 – Pivovar Hurbanovo
8.2.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Bakalář 12 – Pivovar Rakovník
15.2.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Záviš 12 – Pivovar Polička
22.2.
(PÁ) v 16:00 h Pivo Kocour 12 – Pivovar Warnsdorf
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.

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

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)

www.SlovackaGalerieVin.cz

V novém konceptu provozu galerie primárně nabízíme vína od kyjovského vinaře
Václava Šalši za nejlepší možné ceny. Dále prezentujeme vybraná vína vinařství
a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti každodenní ochutnávkou osmi vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici stáčená vína se zaručeným moravským
původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Možnost posezení nejen u vína.
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.
Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
23.2.
(SO) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost –
v rámci pravidelných degustací vín pod Kyjovskou radnicí se Vám představí vinařství Šalša z Kyjova. Přijďte ochutnat vína z tratí krásných jmen
– Příčky, Moštěnsko, Choboty, Čeložnický, Kameny, Buriánky a dalších.
Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek
v předprodeji.

studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215

Klub Bárka
tel.: 518 307 732

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.
Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
20.2.
(ST) ve 13:00 h Ochutnávka lat – v Lidové jizbě bude připravena ochutnávka lat vyráběných tradičním způsobem.
Připravujeme na březen:
18.–24.3. (PO–NE) Ochutnávka vzorku vína – ve Vinotéce Kyjov na Palackého
ulici můžete ochutnat vzorek vína od vinaře ze Slovácké podoblasti.

tomas@prazirnakyjov.cz

(SO) v 19:00 h Řízená degustace rumů – pro rozšíření místní základny
jsme se rozhodli zopakovat úvodní degustaci, které se však můžou zúčastnit i předešlí hosté, protože skladba "koštovaných" rumů bude úplně
nová. Celým (pod)večerem nás opět provede Radek Navrátil: "Jsem barmanem, rumovým ambasadorem a provozovatelem RumMe. Můj život
tančí v rytmu rumů. Jejich tajemství odhaluji přes 5 let. Moje poselství je
„učit lidi pít“. Učím, jak si vychutnat každý doušek rumu s co největším
zážitkem, k tomu připojuji vyprávění o jeho historii, původu, výrobě
a dalších zajímavostech."			
vstupné 690 Kč

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

(PO) v 16:00 h 2. Karneval na ledě – rej masek na ledě, soutěže, tanečky,
odměny. Přijďte za námi na lední plochu stadionu Kyjov.

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

2.2.

tel.: 776 894 260

www.skautkyjov.cz

(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

5.2.
6.2.
7.2.
12.2.
13.2.
14.2.

(ÚT) 9:30–11:30 Zimní městečko
(ST) 16:00–18:00 Klauni
(ČT) 9:30–11:30 Jak maluje mráz
(ÚT) 9:30–11:30 Opičí dráha
(ST) 16:00–18:00 Keramika – tvoření
(ČT) 9:30–11:30 Valentýnské srdíčko

www.kmk.wbs.cz

