▶ 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 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Zářijové akce:
9.9.
(PO) Zájezd do termálů Mošoň
10.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – pan Choura v jídelně penzionu.
17.9.
(ÚT) v 7:00 h Zájezd na Zámek Holešov, synagoga, kovárna, Bystřice pod
Hostýnem – odjezd od KD parkoviště.
17.9.
(ÚT) ve 14:00 h Paměť trénujeme hrou při šálku kávy

2.9.

6.9.

16.–19.9.

28.9.

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

▶ Klub maminek je otevřen každé (ÚT,ČT) 9:30–11:30. Podrobný program bude vyvěšen
na webu KMK a facebookových stránkách.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

ART mlýn Bohuslavice
1.9.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz

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
tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov.
8.9.
(NE) v 16:00 h Pomáhám, pomáháš, pomáháme – tématem nás provede Jiří
Zlámal.

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

29.9.

podatelna@bzenec.cz

(NE) 7:00–12:00 Automotoburza – v zámeckém parku.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

21.9.

22.9.

Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
obec.celoznice@seznam.cz

7.9.

tel.: 518 617 445
www.celoznice.cz

(SO) Vojenský den v Čeložnicích – pořádá obec Čeložnice a Zálesáci Hodonín.
Začátek v 8:00 h v táborové základně v Čeložnicích. Na programu: přehlídka
vojenské techniky, ukázka starých i současných zbraní, střelba ze vzduchovky,
jiný doprovodný program. Od 15:00 h vystoupení Fantastické osmičky. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do místního KD.

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

28.9.

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

(PÁ) v 16:00 h Stavění máje a setkání pěveckých sborů – na Trávníku v Ostrovánkách hraje k poslechu CM Hradisko.
(SO) Svatováclavské krojované hody se stárky a věncem – ve 13:00 h průvod
po dědině a pro stárky, ve 20:00 h hodová zábava v KD.

Vinařský spolek Skoronice
Skoronice 47, 696 41 Skoronice		
tel.: 605 206 541
ales.rajsigl@seznam.cz

7.9.

(SO) ve 20:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – pořádá Vinařský
spolek Skoronice v přírodním areálu Lúky ve Skoronicích.

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

(SO) ve 14:00 h Orelské odpoledne plné her – pořádá Orel jednota Hovorany
v areálu u rybníka.

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

1.9.
6.9.

14.–15.9.
27.–30.9.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

8.10. (ÚT) v 19:00 h DH MISTŘÍŇANKA Ant. Pavluše
Koncert dechové hudby.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

•

(NE) v 16:00 h Zarážání hory – pořádá Mendelův vinařský spolek v areálu za
starou školou, připraven kulturní program.
(PÁ) v 17:00 h Divadelní odpoledne – pořádají Ochotníci ze Šardic v areálu
Statku. Je připraven bohatý program, občerstvení zajištěno.
(SO) 14:00–19:00, (NE) 8:00–16:00 Místní výstava drobného zvířectva – pořádá Český svaz chovatelů ZO Šardice v areálu za st. školou. Je připravena
bohatá tombola.
(PÁ–PO) Šardický hody – (PÁ) v 16:00 h stavění máje před pohostinstvím
U Orla, ve 20:00 h hodová diskotéka se skupinou Massage. (SO) ve 20:00 h taneční
zábava s DH Sokolka a CM Friška, (NE) ve 14:00 h průvod krojovaných obcí pro
stárky, ve 20:00 h hodová krojová zábava s DH Šardičanka. (PO) ve 20:00 h taneční
zábava s DH Ištvánci. Všechny taneční zábavy se konají v Obecní hale U Orla. Po
všechny hodové dny otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův sklep.

• 30.11. (SO) v 19:00 h ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
Vánoční koncert s hostem Kateřinou Brožovou.

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, st. svátky) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Dále pak oddělení technické, etnografické, keramické, numismatické, napoleonské, archeologické a přírodovědné.
Možnost prohlídek s výkladem.
Výstavy v muzeu:
do 8.9.
(NE) „Z kuchyňské dílny“ – výstava keramiky a plastik Anny Goldmanové.
do 31.10. (ČT) „Historické hračky s příběhem“ – vraťte se s námi na chvíli do dětství
a zavzpomínejte na hračky, se kterými si děti hrávaly v letech 1950–80.

divadelní sál KD

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:

•

•
, pocit

•

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, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.

INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–15:00 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

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 – říjen 2019 je 11.9. (ST).
Změna programu vyhrazena.

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

Významné akce v Kyjově
6.9.

14.9.

26.11. (ÚT) v 19:00 h VÁCLAV HAVEL: AUDIENCE, VERNISÁŽ
divadelní sál KD
Dvě aktovky od Václava Havla v podání pražského Divadla v Celetné.

(NE) v 15:00 h Velká cesta pohádkovým lesem – Sněhurka a sedm trpaslíků,
Čert a Káča, Popelka a další spousta pohádkových bytostí nebudou chybět na
Velké cestě pohádkovým lesem ve Vracově v areálu Březíčko. Tak se přijďte
pobavit a hlavně plnit spoustu úkolů.

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

www.mestokyjov.cz

divadelní sál KD

•

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

Karel Jaromír Erben: KYTICE

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

divadelní sál KD

• 19.11. (ÚT) v 19:00 h TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS divadelní sál KD
Populární Travesti skupina Screamers tentokráte s lákavým programem.
Předprodej bude zahájen 4.9. (ST) v 9:00 h.

(SO–NE) Oslava 125. výročí narození generála Sergěje Jana Ingra – (SO)
ve 12:00 h prezentace vojenských polních ležení, výzbroj a výstroj, vojenská
technika, to vše v plenéru obce, výstava „Zapomenutý armádní generál“, soutěž pro děti, polní kuchyně s ochutnávkou, čaj/káva „o páté“ v Military muzeu, muzejní noc. (NE) v 11:00 h vzpomínkový akt u hrobu generála Sergěje
Jana Ingra. Akce se koná za finanční podpory Ministerstva obrany, obce Vlkoš, akce se koná za každého počasí. Srdečně zveme všechny patrioty.

www.muzdanice.cz

ZÁŘÍ 2019

MARTINSKÝ HODY V KYJOVĚ
• 8.–10.11. (PÁ–NE)
divadelní sál KD
Městské kulturní středisko Kyjov, Slovácký soubor Kyjov, z. s. a město Kyjov
Vás srdečně zvou na Martinský hody v Kyjově.

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

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

17.10. (ČT) v 19:00 h PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET

• 5.11. (ÚT) v 19:00 h DH MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
Koncert dechové hudby.

tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155

(SO) 11:00–20:00 Otevřený sklep pro širší veřejnost v Rodinném vinařství
Broda v rámci akce Burčákové putování – přijďte posedět a ochutnat vína
z naší produkce. Příjemné posezení s kulturním zážitkem je zaručen, burčák
je samozřejmostí.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

a okolí

divadelní sál KD

ČÍM DÁL POPULÁRNĚJŠÍ MODERNÍ TANEC – INTENZIVNÍ ZÁŽITEK A EMOCE.
Intenzivní zážitky čekají na návštěvníky skvělého zpracování pokladu české
literatury – Erbenovy sbírky veršovaných balad KYTICE. Nastudování Kytice
Pražským komorním baletem, souborem s řadou významných ocenění a více než
50-ti letou historií, připravil dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla
v Praze PETR ZUSKA na nově zkomponovanou hudbu ONDŘEJE BROUSKA. Kytice,
která se zájmu divadelníků těší dlouhodobě a téměř magicky přitahuje, nabízí
působivou podívanou známých příběhů. Na toto představení může bez obav
vyrazit kdokoli s chutí po neotřelém kulturním zážitku.
vstupné již v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč

Městský kulturní klub Vracov
8.9.

KAM V KYJOVĚ

12.10. (SO) ve 20:00 h EŠTĚ BYLY ŠTYRY TÝDNĚ DO HODŮ estr. sál KD
Beseda u cimbálu s představením nových stárků. Přijďte se již tradičně naladit hodově.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.
31.8–1.9.

před KD

•

podatelna@sardice.cz

Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

4.10. (PÁ) 7:00–15:00 FARMÁŘSKÉ TRHY

•

Vacenovice
21.9.

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

•

Šardice

tel.: 778 499 946
www.novy-dvur.cz

(PÁ) v 17:00 h Festival písní nejen z vinohradů – v areálu vinných sklepů
Šidleny.
(SO) 11:00–20:00 Burčákové putování po sklepních uličkách Mikroregionu
Nový Dvůr – opět budete vítáni ve Vlkoši, Skoronicích, Miloticích a Vacenovicích. Můžete navštívit sklepní uličky a začít v kterékoliv obci. Je jen a jen na
vás, jak si putování naplánujete, kde se zdržíte, kde posedíte, kde se budete
cítit dobře. V každé obci vás čeká zábava a pohoštění od místních vinařů.
Prodej vstupenek na místě zajistí vinaři ve všech zúčastněných obcích. Vstupné obsahuje taštičku s degustační skleničkou, mapku se zakreslením jednotlivých sklepních areálů a otevřených sklepů, volný vstup na doprovodný program a informace o autobusovém spojení veřejné dopravy. vstupné 100 Kč
(NE) v 10:00 h Trh místních produktů – na nádvoří zámku Milotice. Laty,
víno, povidla, sádlo, med,… Dětské kočovné divadlo z Kyjova, cimbálky, dílničky pro děti.				
vstupné 20 Kč

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

(NE) ve 14:00 h Zarážání hory a vinobraní – v parku pod kostelem. Ve zvykoslovném pásmu se představí místní národopisné soubory a sbory, které doprovodí Varmužova CM.

Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice

Ostrovánky

28.9.

29.9.

(SO–NE) 14:00–18:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – najdete nás v Lovčicích (čp. 159) za kostelem až u lesa, pod lesním rybníčkem Jordánek. Těšit se
můžete na zhruba 500 výstavních exponátů ze sukulentů a sbírku asi tisícovky
druhů sukulentních rostlin. Nakoupiti si můžete sukulenty, keramiku pro ně
dělanou a literaturu „jak na to“.			
vstup volný

Mikroregion Nový Dvůr
20.9.

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

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

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

27.9.

Čeložnice

tel.: 732 267 771
www.zdraviarodina.cz

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

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

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO–NE) tradiční Svatováclavské hody – pořádá obec Kostelec. (SO) v 16:00 h
krojovaný průvod pro povolení hodů a pro věnec, ve 20:00 h hodová zábava s DH Žadovjáci. (NE) v 15:00 h krojovaný průvod na faru a pro káčera,
ve 20:00 h hodová zábava s DH Žadovjáci.

Kurz zdravé výživy a vaření – součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní knihy
o zdraví, masáže šíje a zdravotní měrení.
15.9.
(NE) v 18:00 h Domácí přírodní lékárna

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

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

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
info@ippoz.cz

21.–22.9.

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
Ochutnejte z našeho nového jídelního lístku výbornou domácí kuchyni nebo se osvěžte
čerstvou kozí zmrzlinou. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00, (SO–NE) 10:00–18:00.
▶ 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.). Výstava nyní doplněna
o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Projížďky na ponících: (ÚT–PÁ) 17:00–18:30 a (SO,NE, st. svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Kontaktní výběh s oslíky – hřebeček Ondrášek a klisnička Olinka.
Připravujeme na říjen:
24.–27.10. (ČT–NE) Zvěřinové hody

www.obec-kostelec.cz

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

www.artmlyn.eu

(NE) Oslava dávných časů – ve 13:00 h Slaměné objekty (tvořivá dílna Dr. Jiří
Tauber z MENDELU Brno), komentovaná prohlídka Land Artových objektů ve
stylu Bauhaus, prohlídka ART mlýna a muzea legend, mletí obilí, hudba a další.

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnaziální kapli, (ST) v 17:00 h mše svatá pro rodiny
s dětmi, (ČT,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 večerní
mše v gymnaziální kapli.

tel.: 602 969 267

Areál Bukovanský mlýn

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

mirostas@seznam.cz

3.9.
(ÚT) Pozlovice – Luhačovice (5,2 km)		
v 7:38 h, vlak
					
(přes Veselí nad Mor.)
10.9.
(ÚT) Vacenovice – studánka Foukalka – Vracov (6 km)
v 8:14 h, bus
17.9.
(ÚT) Dubňany, Kemp Josef – Mistřín (8,5 km)
v 8:40 h, bus
24.9.
(ÚT) Lovčice, na kopci – Bukovany (6,6 km)
v 8:11 h, bus

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

(PO) Začíná zápis do jazykových kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny, italštiny a ruštiny – připravíme vás také ke státní maturitě a jazykovým zkouškám. Přihlášky podávejte osobně, online a na tel.: 603 281 237
a e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz.
(PÁ) v 18:00 h Zahájení školního roku 2019/20 s vernisáží výstavy fotografií „Slovácký rok 1999“ – v sále „Domu u Macenuaerů“ (Ivana Javora 3092,
Boršov). Zveme všechny přátele naší jazykové školy a Slováckého roku. Výstava potrvá do 16.11. (SO).		
vstupné dobrovolné
(PO–ČT) 13:00–18:00 Dny otevřených dveří a uzavření přihlášek 2019/20
– přijďte se seznámit s naší jazykovkou a probrat vše, co vás zajímá. Udělejte
si test, vyberte skupinový či individuální kurz a pusťte se do toho. S námi
najdete správný kurz!
(SO) v 9:30 h Jazykové testy FCE & PET „nanečisto“ – jak byste obstáli
u zkoušek Cambridge English nebo třeba u maturity? V čem se potřebujete
zlepšit? Prověřte svoje znalosti na našich „Mock exams“. Trvání je cca 120
min a organizační poplatek 90 Kč. Přihlášky do 26.9. (ČT) na tel.: 603 281 237
nebo e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz a www.jazykovka-kyjov.cz.

28.–29.9.

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

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

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

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

M
A

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

MĚSTSKÉ
KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Svatobořice-Mistřín

Kostelec

R

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

Zářijové akce:
1.9.
(NE) Žehnání aktovek dětí a studentů při všech mších sv.
15.9.
(NE) Poděkování za úrodu v letošním roce při všech mších sv.
16.9.
(PO) Zahájení výuky náboženství – rozvrhy naleznete na webu farnosti nebo
na vývěskách ZŠ.
28.9.
(SO) v 7:30 h Mše svatá: Slavnost sv. Václava

ZD
A

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov

21.9.

KYJOVSKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KOKTEJL 2019

(PÁ) 8:00–14:00 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2019 – v areálu Městského stadionu v Kyjově. Největší prezentace kyjovských sportovních organizací v jednom dnu a na jednom místě. Vhodné pro věkové kategorie dětí
a mládeže a jejich rodiče s možností vyzkoušet si jednotlivé sporty a blíže se
seznámit s činností jednotlivých kyjovských sportovních organizací a DDM
Kyjov. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova a pod záštitou starosty
města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA.

MISTROVSTVÍ ČR V BIKETRIALU

(SO) Mistrovství ČR v Biketrialu – závod se koná v trialparku (bývalá střelnice
„v Polámaných“). Start v 10:00 h, předpokládaný konec závodu cca v 15:00 h.
V 10:00 h elitní kategorie + junior + senior + feminy, v 11:30 h hobby kategorie.
Malé občerstvení v místě, koná se za každého počasí.
vstup zdarma

ZAŽÍT KYJOV JINAK

(SO) 10:00–24:00 Zažít Kyjov jinak 2019 – druhý ročník kyjovské sousedské
slavnosti v parku a na náměstí Hrdinů. Netradiční program pro celou rodinu
na různých místech. Koncerty, tanec, domácí jídlo, divadlo, hry pro děti, diskuze, dílny, trhy, sportovní aktivity. Více: tel.: 776 760 784 (Zuzana Šrahůlková), zazitkyjovjinak@email.cz, www.zazitkyjovjinak.cz.
Městská knihovna:
21.9.
(SO) v 10:00 h Zažít Kyjov jinak aneb Kyjovská sousedská slavnost – v knihovně bude připraveno loutkové divadlo pro děti paní Drahomíry Bílé s ukázkou
loutek, dílna pro děti – výroba sádrových odlitků, výrobky z drátu a keramiky, šperky z kamenů a korálků, promítání filmu z projekce PROMÍTEJ I TY,
výstava obrazů, SOS kočky – umísťovací výstava koček (milovníci koček si
mohou přijít vybrat kočičího kamaráda).
JazzKlub Kyjov, z. s.:
21.9.
(SO) ve 20:00 h Fanfán Tulipán – koncert, který je součástí akce „Zažít Kyjov jinak“, se koná v šapitó v městském parku. Hravost, originalita, groove
a neobvyklé nástroje. To je poznávací znamení skupiny Fanfán Tulipán,
nadžánrové formace s melodikou Hammond, klavírem, příčnou flétnou, estonskou citerou, hrací skříňkou a energickou rytmikou. Hlavním impulzem
Fanfánovy tvorby je hra s obrazotvorností. Těšte se na hudební dobrodružství a originální symbiózu jazzu, funku, d’n’b i šansonu s estonským kořením
i rytmy morseovky – Fanfánova žánrová „promiskuita“ nezná hranic... Kapela v minulosti zvítězila v soutěži JazzFruit v rámci festivalu Mladí ladí jazz
a v českém kole mezinárodní soutěže Jazz Prix. Na kontě mají debutové album
Polyorama a EP Vulpea Lunatică, které poskytli na svém Bandcampu volně ke
stažení. Aktuálně připravují další studiové album. Uskupení založila v roce
2009 skladatelka Eliška Vidomus (dříve Svobodová), která je autorkou repertoáru. Eliška Vidomus (melodika Hammond, estonská citera, zpěv), Štěpán
Zbytovský (flétna), Petr Svoboda (piano), Pavel Husa (basa bubeník), Šimon
Hajdovský (bicí).				
vstup volný

Barevné léto s kyjovským íčkem 2019

▶ Atrium informačního centra, Svatoborská 26, Kyjov. Více informací na plakátech. V případě nepříznivého počasí se akce ruší – sledujte FB infocentra!
vstup zdarma
1.9.
(NE) v 16:00 h Empiric Jazz – příležitostné seskupení kyjovských muzikantů,
které vzniklo v roce 2004. Obsazení bývá proměnlivé, záleží vždy na tom, na
jakou akci se kapela chystá. V programu se objeví pár jazzových standardů

a písní. Empiric uvidíte v poměrně širokém složení: Jiří Petrů (housle), Jindřich Patík (saxofon), Vítězslav Začal (kytara), Pavel Růžička (basová kytara),
Pavel Začal (bicí) a zpěváci (Babeta Růžičková, Anna Blažková, Tereza Jurová,
Milan Lovec Bílovský).

Významné akce v okolí
28.9.

20.–21.9.
20.9.

VŘESOVSKÝ VÝŠLAP „ZA KRÁSAMI PODZIMU“

(SO) Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – 18. ročník pořádá KČT, odbor Vřesovice. Značené trasy 8, 12, 17 km pro pěší, 30 a 50 km cyklo vedou po
turisticky značených cestách Chřibů a okolí. Prezence 8:00–12:00 v restauraci
Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, cíl tamtéž do 17:00 h. Účastníci obdrží
na startu mapku s popisem trasy, každý účastník bude odměněn pamětním
dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější
účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato hlavní akce podzimu se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Více informací:
www.kct-vresovice.webnode.cz, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík).

BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ

(PÁ–SO) XXVII. ročník Bzeneckého krojovaného vinobraní
(PÁ) Náměstí Svobody: ochutnávka vín, burčáků, občerstvení, jarmark, zábavné atrakce, v 17:30 h zahájení – učitelé a žáci ZUŠ L. Ligase, historický
šerm Memento mori, Poutníci, ELDORÁDO. Zámecké nádvoří: v 18:00 h SPT
Bzenčan – hosté Děcka z Ořechova a FS Chasa z Ořechova. Zábava u cimbálu
s CM Oskoruša.
21.9.
(SO) Náměstí Svobody: ochutnávka vín, burčáků, občerstvení, jarmark, zábavné atrakce. V 9:15 h dopolední program – mažoretky ZŠ Bzenec a DEJNA
z Kyjova, ZUŠ Bzenec, pořad dětských folklorních souborů: Maličký Marijánek, Marijánek, Malá Ondřejnica a Klimentek. Moderuje Štěpán Gajdoš.
Ve 14:00 h slavnostní krojovaný průvod za účasti účinkujících souborů, paní
hraběnky s doprovodem, Bakcha s nymfami, krojované chasy dětí ze ZŠ
a MŠ, žáků SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a krojovaných hostů
a Bzenčanů (pomník Padlých ul. Olšovská – nám. Svobody, od 13:00 h u pomníku Padlých hraje k poslechu DH Vinařinka, sraz souborů). V 15:00 h hlavní
program – SPT Bzenčan s CM Oskoruša, Bzenecké drmolice s CM Friška, FS
Salajka Dambořice, FS Velička, Mužský pěvecký sbor z Veselí nad Moravou,
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, FS Kunovjan, DH Vinařinka. Moderuje
Ladislav Šimeček a David Pavlíček. Po skončení hlavního programu hrají ve
stanech na náměstí k tanci a poslechu CM Oskoruša a CM Friška.
Doprovodný program:
20.–22.9.
(PÁ) 14:00–17:00, (SO) 9:00–15:00, (NE) 9:00–15:00 Ctibor Šťastný: Příběh
(ne)obyčejného Bzenčana – Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána. Výstava věnovaná životu a dílu Ctibora Šťastného, který svůj život zasvětil tvorbě příležitostné grafiky a poznávání historie města Bzence.
20.–22.9.
(PÁ) 14:00–18:00, (SO) 9:00–18:00, (NE) 9:00–15:00 Bzenec na starých pohlednicích – Expozice města Bzence. Přijďte se za námi podívat na více než
600 dobových pohlednic zachycujících město Bzenec od konce 19. stol. do
současnosti.
Nabídka bzeneckých vinařů:
20.9.
(PÁ) Vinum Moravicum a.s. (ochutnávka vín, burčáků, prohlídka historických sklepů, pohoštění ve sklepě i venkovním party stanu); Bisenc s.r.o. (Víno
a folklór – večer s ochutnávkou vína, příjemnou hudbou a občerstvením);
Vinařství Luboš Poláček (CM Kubíci, pečené sele, uzené dobroty).
21.9.
(SO) Vinařství Bunža (od 12:00 h speciality na víně, teplá i studená kuchyně,
od 17:00 h CM Michala Miltáka); Fürstova vila (10:00–18:00 prohlídka interiérů a sklepů s degustací vín a burčáků s občerstvením); Vinum Moravicum
a.s. (ochutnávka vín, burčáků, prohlídka historických sklepů, pohoštění ve
sklepě i venkovním party stanu. Od 17:00 h posezení u cimbálu); Zámecké
vinařství Bzenec s.r.o. (Rulandobraní & Rýňákobraní – více než 50 rýňáků
a ruland na jednom místě. Ve fascinujícím prostředí zámeckého sklepa ochutnáte jak mladé ročníky, tak i archivní vína ze Slovácka, Mikulovska i Znojemska. Navíc řízené degustace a speciální prohlídky zámeckých sklepů); Bisenc
s.r.o. (Víno a Joyce Hurley /USA/ – večer s jazzem, ochutnávkou vína a občerstvením); Vinařství Luboš Poláček (CM Kubíci, pečené sele, uzené dobroty);
Chateau Bzenec, Podhájí (prohlídka areálu, kyvadlová doprava).
Divadélko v areálu zámku
21.9.
(SO) v 10:00 h Čerti na Velíši – Loutkové divadlo Srdíčko z Jičína.
22.9.
(NE) v 10:30 h Sněhová královna (LD Srdíčko z Jičína), v 16:00 h Pytláci
(Loutkové divadlo Kašpárek Bzenec).
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

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

6.9.,4.10.

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. Nabídka
zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, koření, bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, bezlepkové výrobky.				
vstup volný
8.9.
(NE) v 19:00 h Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín: Ludwig van Beethoven „Osudová“ – v divadelním sále KD. Stalo se již tradicí, že v měsíci září
koncertuje v KD v Kyjově Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Po skvělých
koncertech Smetanovy „Mé vlasti“ a loňské Dvořákovy „Deváté“ symfonie
je letos připravena slavná Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ od Ludwiga
van Beethovena. Na programu je také Ludwig van Beethoven: Coriolan op. 62
(předehra) a F. Mendelsson-Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64.
		
vstupné již v předprodeji 470 Kč, na místě 490 Kč
10.9.
(ÚT) v 19:00 h Veselá muzika Ratíškovice – v divadelním sále KD. Veselá muzika z Ratíškovic je mládežnická dechovka, která oslavuje tento rok již
čtyřicet tři let od svého založení v roce 1975, kdy ji založil tehdejší vedoucí
sdruženého klubu ROH, pan Josef Novák. Uměleckým vedoucím byl pan
učitel Josef Ištvánek. Pod jejich vedením vznikl téměř profesionální kolektiv
mladých muzikantů. Kapela vznikla z dlouholetých tradic a ze zájmu o muziku a zpěv z našeho kraje – moravského Slovácka. Současná omladina je
již pátou generací muzikantů. Nynější obsazení čítá zhruba třináct členů. Po
Antonínu Šohajovi a Josefu Novákovi převzal vedení muziky Josef Novák ml.,
který vede mladé muzikanty již pátým rokem.		
vstupné 150 Kč
14.9.
(SO) v 15:00 h Královské vinobraní – před radnicí a v letním kině. Tento den
se uskuteční hned několik zajímavých programů pod souhrnným názvem
Královské vinobraní. Program startuje v 15:00 h na náměstí před radnicí vystoupením dětského folklorního souboru Kyjovánek, pokračuje tanečním vystoupením folklorního souboru Vyslúžilci, mužským pěveckým sborem Něčičáci a vyvrcholí v 17:00 h Horňáckou cimbálovou muzikou Martina Hrbáče,
která bude hrát k poslechu i k tanci stejně jako od 20:00 h Moravanka Jana
Slabáka. V letním kině je program směřován na milovníky vína rockovějšího
zaměření. V 19:00 h se otevře areál, v 19:45 h vystoupí předkapela Street 69,
aby ve 21:00 h uvolnila stage pro hlavní hvězdu večera: Rybičky 48 – českou
pop-punkovou jedničku ve složení Kuba Ryba, Petr Lebeda, Ondra Štorek
a Michal Brener. Nenechte si ujít první ročník této události.
			
vstupné před radnicí zdarma, v letním kině 350 Kč
20.–22.9.
(PÁ–NE) Výstava ovoce, zeleniny, vinných hroznů a květin – oblastní výstavu pořádá Český zahrádkářský svaz Kyjov v malém sále KD.
28.9.
(SO) v 9:00 h XI. Svatováclavský turnaj v šachu – přebor historického okresu
Kyjov v šachu ve foyer estrádního sálu KD. Prezence od 8:30 h. Přihlášky do
25.9. (ST) e-mailem na sachykyjov@seznam.cz. Bude se hrát 7 partií tempem
2 x 20 min s přestávkou na oběd. Turnaj je vhodný pro šachisty všech věkových kategorií i šachových dovedností.

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

www.kino-kyjov.cz

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
1.,7.,29.9. (NE) v 15:00 h, (SO) v 17:30 h Angry Birds ve filmu 2 USA *2D
......................................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
1.9.
(NE) v 17:30 h Přes prsty ČR.......................................................................130 Kč
1.9.
(NE) ve 20:00 h Tenkrát v Hollywoodu USA/titulky...............................120 Kč
4.9.
(ST) v 19:00 h Diego Maradona VB/titulky......................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
5.9.
(ČT) v 17:30 h Lví král USA *3D............................................130 Kč/RV 468 Kč
5.,6.,8.,14.9. (ČT–NE) ve 20:00 h Přes prsty ČR.............................................................130 Kč
6.,14.,28.9. (PÁ,SO) v 16:30 h To Kapitola 2 USA/titulky...........................................130 Kč
7.,13.9.
(SO,PÁ) ve 20:00 h To Kapitola 2 USA/titulky..........................................130 Kč
8.9.
(NE) v 15:00 h Toy story 4: Příběh hraček USA...................100 Kč/RV 360 Kč
8.9.
(NE) v 17:30 h Lví král USA *2D............................................110 Kč/RV 396 Kč
11.9.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Willy a kouzelná planeta Francie........................50 Kč
11.9.
(ST) v 19:00 h Zatoulaný Francie/titulky.............................. 110 Kč/ČFK 90 Kč
12.,13.9.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Playmobil ve filmu Francie/Německo....120 Kč/RV 432 Kč
12.9.
(ČT) ve 20:00 h Zlatokopky USA/titulky...................................................130 Kč
15.9.
(NE) v 15:00 h Angry Birds ve filmu 2 USA *3D.................140 Kč/RV 504 Kč
15.9.
(NE) v 17:30 h Hodinářův učeň ČR...........................................................110 Kč

15.9.
(NE) ve 20:00 h Panství Downton VB/titulky...........................................120 Kč
18.9.
(ST) v 16:00 h Rocketman USA/titulky.................................................. BS 60 Kč
18.9.
(ST) v 19:00 h Slunovrat USA/titulky.................................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
19.9.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Po čem muži touží ČR................80 Kč/děti zdarma
19.,21.9.
(ČT) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Ad Astra USA/titulky............................130 Kč
19.,26.,29.9. (ČT,NE) ve 20:00 h Román pro pokročilé ČR..........................................130 Kč
20.,22.9.
(PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Psí kusy Kanada....................120 Kč/RV 432 Kč
20.,22.9.
(PÁ,NE) ve 20:00 h Rambo: Poslední krev USA/titulky.........................120 Kč
21.,22.9.
(SO,NE) v 17:30 h Román pro pokročilé ČR............................................130 Kč
25.9.
(ST) v 19:00 h Stehy Srbsko/Slovinsko/titulky...................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
26.,27.9.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Princ Krasoň Kanada................................110 Kč/RV 396 Kč
27.,29.9.
(PÁ) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Národní třída ČR...................................130 Kč
28.9.
(SO) ve 20:00 h Devadesátky USA/titulky.................................................100 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10 %) platná pro: 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let +
1 dospělý | 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

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

▶ Jižní Morava čte – vyhlášení literární, výtvarné a audiovizuální soutěže na téma „Tajemství knihovny“. Více informací na www.knihovna-kyjov.cz.
2.9.
(PO) v 9:00 h Zdeněk Galuška a jeho Slovácko sa súdí aj nesúdí – v jídelně
Sociálních služeb Kyjov se uskuteční beseda o moravském spisovateli, malíři,
ilustrátorovi a lidovém vypravěči nad soudničkami ryzího humoru v původním slováckém nářečí.
11.9.
(ST) v 17:00 h Vážný přístup je nepochopením podstaty – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.		
vstupné 50 Kč
11.9.
(ST) v 17:00 h Na koloběžce do Singapuru – přednáší Marek Jelínek (dobrodruh, cestovatel, vizionář a fotograf) v přednáškovém sále. První člověk na
světě, kterému se podařilo projet dva kontinenty na neuvěřitelné koloběžce.
A co se dá během takové cesty zažít? Proč právě koloběžka? Jeho posledním
cílem byla Asie, 9 států, které projel sám. Během své cesty navštívil magická
místa, jako jsou Varanasí a hinduistické chrámy. Projel chudinskými slamy
a sbírka z jeho cesty s názvem Dobroběžka pomohla dětem z Bangladéše mít
lepší vzdělání. Setkal se s mnichy a navštívil Himaláje, kde zdolal Annapurnu
(3590 m). Poznal tajuplný starobylý Angor Wat, krásy Indie, Thajska a Malajsie. 7 nezapomenutelných měsíců a 7850 km, které mu opět více otevřely oči
a změnily pohled na život.		
vstupné dobrovolné
23.9.
(PO) v 17:00 h Milotice v kostce – beseda průvodců o zámecké historii, zajímavostech a natáčení filmu Poslední aristokratka v přednáškovém sále.		
				
vstupné dobrovolné
Cyklus přednášek „Cestopisný říjen“ v knihovně:
3.10.
(ČT) Východní Kanada a víkend s Indiány – přednáší manželé Poulíkovi.
Alespoň jednou za rok se Poulíkovi vydávají na delší cestu do zahraničí. Nemají předem vysněnou destinaci a vše se odvíjí od ceny letenky, na kterou
narazí. Pak už jen plánují co a kam dál. Nejraději vyhledávají neturistická
místa a setkávání s místními lidmi.
14.10.
(PO) Austrálie – přednáška geografa RNDr. Jaroslava Lísky. Sydney (jedno
z nejkrásnějších přístavních velkoměst světa), Canberra (plná zeleně), Grampiany s klokany, Coober Pedy, kde lidé žijí v podzemí, posvátné Uluru, Ďáblovy koule (famózní geologické útvary), pohádkový Velký bariérový útes, NP
Daintree (největší prales v Austrálii, je i nejstarší na světě) a spoustu dalších
míst.
22.10.
(ÚT) Nový Zéland – přednáší Petr Nazarov. Magická příroda Nového Zélandu v celé její kráse na všech třech ostrovech (Stewart Island, South Island
a North Island). Sopky, hory, jezera, nekonečné pláže a stále živá maorská
kultura.
Připravujeme na říjen:
2.10.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – v přednáškovém sále.
Téma výuky: Potraviny a spotřebitel. Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována
potravinám živočišného i rostlinného původu. Podmínky studia: a) přihlásit
se do 27.10. (NE) u paní Martiny Hradilové, případně na tel.: 518 614 359

6.10.

nebo detske@knihovna-kyjov.cz, b) uhradit studijní poplatek 300 Kč/semestr,
c) účast na společných přednáškách, d) min. jednou úspěšně samostatně vypracovat test. Na první 2 výuky tj. do 27.10. (NE) je možnost se přijít podívat
nezávazně bez poplatku. Výuka je pouze pro občany se starobním nebo invalidním důchodem.
(NE) v 17:00 h LiStOVáNí – v přednáškovém sále. Cyklus scénických čtení. Mé dětství v socialismu. U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky
známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá
dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby,
kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu,
která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci,
s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem
intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti
socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo
jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od
dnešního. Účinkují: Jiří Ressler a Věra Hollá, uspořádal: Ján Simkanič. Délka
představení cca 55 min. Akce se uskuteční při příležitosti oslav 30. výročí od
sametové revoluce.
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Vlastivědné muzeum Kyjov

Připravujeme na říjen:
14.–20.10. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánskou specialitu vyrobenou
z červeného vína podle tradiční receptury můžete ochutnat ve vinotéce Kyjov
na Palackého ulici.

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

6.9.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu:
SVATOVÁCLAVSKÝ světlý ležák 12% (spodně kvašený). Prvních 20 zájemců
ochutná nové pivo zdarma.
▶ Na čepu v září: Kateřina – žitná 10%, Kyjovský prémiový ležák 12%, Letní – American
Blonde Ale 11%, Vilík – medový ležák 12%.
▶ Pivovarské kulinářské speciality na září: Steaky, bifteky a čerstvé bylinky.
▶ Připravujeme na říjen: Zvěřinové hody.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
Palackého 67, 697 01 Kyjov
socialni@css-kyjov.cz

30.9.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

▶ Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
do 10.11. (NE) Josef Klvaňa – výstava k 100. výročí úmrtí Josefa Klvani.

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.
5.–27.9.
(ČT–PÁ) Výstava „17. Listopad“ – k listopadovým událostem 1989 pořádá
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Vernisáž výstavy se uskuteční 5.9. (ČT)
v 17:00 h. Expozice v Radniční galerii k 30. výročí listopadových událostí 1989 připomene průběh sametové revoluce v tehdejším Československu
a v Kyjově a jeho okolí (dobové plakáty, fotografie, články v tiskovinách, neoficiální letáky). Součástí bude i přehled časových souvislostí boje za demokracii
1918–1939–1989.

Galerie Doma

Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
centrum@centrumproseniorykyjov.cz

3.10.

tel.: 518 699 511
www.centrumproseniorykyjov.cz

(ČT) ve 14:00 h Den otevřených dveří s doprovodným programem v Centru
služeb pro seniory Kyjov.

Komunitní plánování sociálních služeb

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

1.10.

Železniční expozice Stavědlo
tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku – modelové kolejiště
velikosti H0.			
vstupné dobrovolné

Penzion & Vinný bar Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@penzion-regio.cz
www.penzion-regio.cz

(PO) 10:00–16:00 Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova – den otevřených dveří u poskytovatele sociálních služeb, který na Kyjovsku zajišťuje pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a azylový dům
pro matky s dětmi umožní nahlédnout veřejnosti pod pokličku a seznámí
zájemce s tím, jakým způsobem jsou služby poskytovány. Mimoto si zájemci
mohou prohlédnout také prostory Domu s pečovatelskou službou. Od 13:00 h
se uskuteční grilování s písničkou, na němž bude zajištěno malé pohoštění
a slavnostní otevření zrekultivované zahrady s doprovodným programem.

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

13.9.–5.10. (PÁ–SO) Výstava Jiřího Nováčka: Fotografie – rodák z jižní Moravy (Neratovice), černobílá fotografie klasickou technikou, výběr z let 1975–2019.
Vernisáž výstavy proběhne 13.9. (PÁ) v 17:30 h.

8.9.

tel.: 518 389 473, 604 878 158
www.css-kyjov.cz

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
kpss@mukyjov.cz

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

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
Rihanek.Milan@seznam.cz

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

(ÚT) 10:00–14:00 Konference na téma „Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené“ – v malém sále KD. Přijďte se dozvědět více o historii a vývoji péče a sociálních služeb jak v ČR, tak
v našem regionu. Pozvání přijala Mgr. Ilona Kolářová z MPSV ČR, doc.
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU v Brně
a samotní poskytovatelé sociálních služeb působících v regionu Kyjovska!
Konference se koná v rámci „Týdne pro seniory a osoby zdravotně postižené“
30.9.–4.10. (PO–PÁ). V tomto týdnu proběhnou mimo jiné dny otevřených
dveří místních organizací, které poskytují výše uvedené cílové skupině sociální/návazné služby. Více informací na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
					
vstup zdarma

▶ Stávající Lidovou jizbu s vinotékou jsme nově rozšířili o Vinný bar. U nás najdete prodejní galerii Lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, širokou
nabídku čepovaného i lahvovaného vína. 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových
vín a 2 sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve formě sektu
Pinot noir (Proquin).
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
23.–29.9.
(PO–NE) Ochutnávka burčáku od vinaře z Kyjova – ve vinotéce Kyjov na
Palackého ulici.

8.10.

tel.: 734 640 006
www.podchribaci.skauting.cz

▶ Skautský oddíl přijímá nové členy ve věku 4–11 let – skauting nabízí: pravidelnou
a smysluplnou činnost a široký okruh přátel, rozvoj samostatnosti, iniciativy a schopnosti
práce v týmu, romantické a zábavné trávení volného času a pobyty v přírodě. Činnost
oddílu spočívá v každotýdenních dvouhodinových schůzkách, jednou měsíčně výlet,
o prázdninách tábor.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

25.9.

tel.: 539 003 207 (p. Karas – starosta)

(ÚT) v 17:00 h Památný den sokolstva – v letošním roce byl Památný den sokolstva připadající na 8.10. (ÚT) zařazen mezi významné dny České republiky. Sokol Kyjov si tento den připomene slavnostním pietním aktem u pamětní
desky v budově sokolovny k uctění památky všech tragicky zesnulých členů
kyjovského Sokola.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 610 180, 774 664 698
www.kyjovske-slovacko.com

(ST) 9:00–17:00 3. ročník Veletrhu středních škol kyjovského Slovácka –
v prostorách KD a přilehlém venkovním prostranství. Během dne bude probíhat i Úžasné divadlo fyziky s představením Vidět zvuk, slyšet světlo. Od 15:00 h
je pro rodiče připravená diskuze s odborníky z Pedagogicko-psychologické
poradny. Více informací už brzy na www.kyjovske-slovacko.com nebo na FB
Vzdělávání – v pohybu.

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

▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
Nácvik relaxace pro pečující o lidi s duševním onemocněním:
▶ Každou (ST) 16:00–16:30 v Kyjově
▶ Každý (PÁ) 16:00–16:30 v Hodoníně
Fakultativní program pro klienty denního stacionáře:
3.9.
(ÚT) v 10:00 h Pétanque – před budovou Fénixu.
12.9.
(ČT) v 10:00 h Kvízová soutěž – v parku.
17.9.
(ÚT) v 9:00 h Grilování – na zahradním grilu města Kyjov.
19.9.
(ČT) v 9:00 h Zámecká zahrada v Miloticích
26.9.
(ČT) v 9:00 h Sonnentor v Čejkovicích

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
barka@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

Otevírací doba: (PO,PÁ) 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 (PO) 16:00–17:00 Míčové hry v ZŠ Komenského nebo na stadioně
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Fotbal v hale ZŠ Komenského nebo na stadioně
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Přijímej a rozdávej radost
12.9.
(ČT) ve 14:00 h Placky
26.9.
(ČT) ve 14:00 h Mozaika

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

TJ Sokol
Komenského 689, 697 01 Kyjov

tel.: 518 307 722
www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 697 571, 602 515 693
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
skautkyjov@seznam.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.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

