Církev bratrská
Urbanova 716, Kyjov
www.cbkyjov.webnode.cz

1.12.

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)
kyjov@cb.cz

▶ Každý (PÁ) v 19:00 h Kurz Soul – objevování křesťanství pro mladé ve věku 14–22 let
v Církvi bratrské (Urbanova 716). Více na tel.: 731 144 022 nebo na fb: Mládež CB Kyjov.

Mužský sbor Boršov
tel.: 603 253 615

21.12.

svorba@braillnet.cz

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

Mužský pěvecký sbor Paniháj
tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)
www.panihaj.webnode.cz

1.12.
21.12.
22.12.

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic
Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

(SO) v 17:00 h Vánoční beseda s CM Hradisko – v sále U Vodičků. Beseda
bude spojena s přehlídkou mladých a Svatomartinských vín. Připraveno bude
několik desítek vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem.

Bukovany
23.12.

29.12.

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

(PO) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu v Dědině – sraz u sokolovny,
společný průvod k vánočnímu stromu v Dědině, vystoupí děti ze ZŠ a MŠ
Bukovany a Mužský a Ženský sbor z Bukovan.
(NE) v 15:00 h „Vánoční už nastal čas“ – vánoční koncert v podání CM Hudci z Kyjova, pořádá obec Bukovany v kapli sv. Jana Pavla II. vstupné 100 Kč

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

26.12.
28.12.

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
Ochutnejte výbornou domácí kuchyni. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00 po domluvě s recepcí, většinou 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.). 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.
▶ Kontaktní výběh s oslíky.
Prosincová akce:
7.–8.12.
(SO–NE) Steaky – celý víkend pro vás budeme připravovat hned několik druhů šťavnatých steaků jako doplněk ke stálému jídelnímu lístku. Doporučujeme rezervaci míst předem.

podatelna@bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Rozsvěcování vánočního stromku – na nám. Svobody vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Lubomíra Ligase.
(NE) v 16:00 h Psaníčko pro sv. Mikuláše – pohádku v areálu zámku zahraje
Loutkové divadlo Kašpárek.
(NE) v 15:00 h „Na Vánoce dlúhé noce“ – Bzenecké drmolice a jejich hosté
vystoupí v KD.
(ČT) v 17:00 h Vánoční akademie žáků ZŠ
(SO) v 17:00 h Vánoční koncert SPS JAROSLAV a hosté – v KD.
(SO) v 15:00 h Hudební advent 2019 – Katie Kei, Míša Rotterová, Matěj Tauš
a Tom Mikulec v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána.
(ČT) Štěpánská zábava – v KD.
(SO) v 16:00 h Hra o narození děťátka – SPS JAROSLAV v kostele sv. Jana
Křtitele.
(ÚT) v 16:00 h Setkání v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána – bohoslužba,
ohňostroj.

Kavárna La Desta Bzenec
Strážnická 553, 696 81 Bzenec
hana.stastna1970@seznam.cz

12.12.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Svatobořice, textilka – Záviště – Mistřín (6,7 km)
v 9:10 h, bus
(ÚT) Žádovice – Moravany (3,8 km)		
v 10:13 h, bus
(ÚT) Kyjov – Bohuslavice – Boršov (8,1 km)
v 9:30 h, hl. vlak. nádraží
(ÚT) Kyjov – Skoronice – Vlkoš – Kyjov (9,9 km)
v 9:30 h, od Penny

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

12.12.
14.12.
21.12.

31.12.

(NE) v 16:00 h Adventní zpívání ve Vřesovicích u stromu
(SO) v 17:00 h Vánoční zpívání u stromku v Čeložnicích
(NE) v 17:00 h Vánoční zpívání u stromku v Moravanech

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

21.12.

8.12.

dufek42@gmail.com

Odbor KČT Kyjovsko
3.12.
10.12.
17.12.
31.12.

8.12.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

tel: 777 212 073, 602 591 637
www.cesta-k-nezavislosti.cz

(ČT) v 18:30 h Ho´oponopono: jeho základy a využití v životě – přednáší
Hana Šťastná v kavárně La Desta ve Bzenci. Rezervace místa nutná na tel.: 777
212 073 nebo na FB stránkách kavárny La Desta nebo Cesta k nezávislosti.
					
vstupné 150 Kč

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

8.12.

13.12.
22.12.
27.12.

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

(NE) v 11:00 h Adventní jarmark – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany na veřejném prostranství před sokolovnou.
(PÁ) v 18:00 h Vánoční koncert – pořádá ZŠ T. G. Masaryka Hovorany v sále
sokolovny.
(NE) v 15:00 h Adventní koncert DH Miločanka – pořádá Kulturní komise
při OÚ Hovorany v sále sokolovny.
(PÁ) v 19:00 h Žehnání vína – pořádá Spolek Lidový dům Hovorany v sále
sokolovny.

Spolek Volnočas
696 51 Kostelec 3

7.12.

tel.: 732 267 771
www.zdraviarodina.cz

Kurz zdravé výživy a vaření (součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní knihy
o zdraví, masáže šíje a zdravotní měření):
8.12.
(NE) v 18:00 h Zdravé vánoční vaření

Hotel Vinohrad
Šidleny 588, Milotice 696 05
info@hotelvinohrad.cz

tel.: 777 722 595
www.hotelvinohrad.cz

(ÚT) Silvestrovská noc mezi vinohrady – v hotelu Vinohrad, více informací
na webu.

Ženský pěvecký sbor Moravjanky
696 50 Moravany u Kyjova

31.12.

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

tel.: 728 005 341

LibalovaR@seznam.cz

(ÚT) Ohňostroj s gulášem – pořádá ŽPS Moravjanky. V 16:30 h se bude podávat kančí guláš, v 17:00 h odpálíme ohňostroj. Na zahřátí si můžete koupit
svařák a turbomošt.

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

do 3.2.2020 (PO) Moravské Slovácko: Imprese a verše – v KD.
14.12.
(SO) v 10:00 h Vánoční jarmark u OÚ – na dobré jídlo, pití a zábavu vás zvou
členi Souboru Mistřín, z.s. Pochutnat si můžete na gulášku, zabíjačkových
dobrotách a kapustnici. Zapíjet to můžete skvělým punčem, svařákem nebo
pivečkem. Hrát nám k tomu bude CM. Nebudou chybět stánky s drobnými
vánočními dárky.
26.12.
(ČT) v 17:00 h Vánoční koncert Mistříňanky – v KD.

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

1.12.

26.12.
27.12.
29.12.
31.12.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(NE) 13:00–17:00 Mikulášské trhy – v obecní hale U Orla, prodejní stánky,
kulturní program.
(ČT) ve 20:00 h Štěpánská diskotéka – v obecní hale U Orla.
(PÁ) v 15:00 h Zpívání u vánočního stromu – pořádá kulturní komise při
radě OÚ před budovou OÚ. V programu vystoupí žáci ZUŠ, Šardické ženy,
Voničky, Mužáci ze Šardic, Šardičánek, CM Červenica a chrámový sbor.
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert Mladé muziky – pořádá Mladá muzika Šardice, kulturní komise a ZUŠ Kyjov v obecní hale U Orla.
(ÚT) v 15:00 h Silvestrovský guláš a ohňostroj – pořádá kulturní komise
a zastupitelstvo obce v areálu za starou školou, v 18:00 h ohňostroj.

Mužský sbor z Vacenovic, z. s.
696 06 Vacenovice 644
zdenekno@seznam.cz

29.12.

volnocas-kostelec@seznam.cz

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

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

Akce v rámci projektu „Tradice a rodina“:
1.12.
(NE) v 17:00 h Rozsvěcení vánočního stromu a společné zpívání – před budovou OÚ.
27.12.
(PÁ) v 16:00 h Mouchnická vánoční beseda nad archivem fotografií a videozáznamů z dění v obci – vystoupí sbor Chlapi z Boršova ve společenském domě.

(SO) ve 13:00 h Adventní jarmark – pořádá Spolek Volnočas v KD v Kostelci.

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

31.12.

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

tel: 732 172 552 (Zdeněk Novotný – organizační vedoucí)
www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční koncert v kostele Božského Srdce Páně – účinkuje Mužský sbor z Vacenovic se svým hostem písničkářem Pavlem Helanem.
Přijďte si zpříjemnit vánoční čas a poslechnout si nádherné vánoční písně
v pěkném prostředí vacenovického kostela.

Národopisná společnost Vacenovice, z.s.
Špitálka 128, 696 06 Vacenovice

22.12.
25.12.
26.12.

tel.: 728 718 917

mc.blahusek@tiscali.cz

(NE) v 17:00 h Vánoce na Moravě – vánoční pořad se živým betlémem v sále
Hospody U Letochů.
(ST) Vánoční gajdošské nokturno – zpívání koled u kapličky na Rúdníku,
sraz ve 22:00 h u lesa na konci Rúdnícké ulice.
(ČT) ve 14:00 h Na Štěpána néni pána – tradiční štěpánská obchůzka chasy
(chodění po službě), začátek před OÚ.

Věteřov
Věteřov 207, 697 01 Kyjov
ou.veterov@worldonline.cz

22.12.

tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční koncert – pořádá KDÚ-ČSL Věteřov v tělocvičně
školy, hraje DH Dambořanka.
vstupné 100 Kč, děti do 15 let 60 Kč

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

1.12.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) v 16:30 h Rozsvícení vánočního stromu – přijďte s námi rozsvítit vánoční strom před radnicí a symbolicky tím odstartovat adventní čas. Proběhne také slavnostní vyhlášení soutěže „O nejhezčí ozdobu na vracovský

8.12.
11.12.

19.12.
21.12.
23.12.
31.12.

strom“ ve spolupráci s DDM Vracov a MKK Vracov.
(NE) Vánoce po staru – přijďte se naladit na správnou vánoční atmosféru
ve vracovských muzeích a dalších domcích. Chybět nebudou Lucky, Mikuláš
a ukázky rukodělných výrobků. Těšit se můžete i na tradiční místní pokrmy.
(ST) v 18:00 h Divadelní představení Don Quijote de la Ancha – komedie
„didaktická klauniáda“ v režii Bolka Polívky. Uvidíte předního světového chůdoherce Lennoire Montaine v kinosále KD ve Vracově. Předprodej vstupenek
bude od 2.12. (PO) v Informačním centru města Vracova.
vstupné 200 Kč
(ČT) v 18:00 h Vánoční koncert žáků ZUŠ Vracov – v kinosále KD ve Vracově.
(SO) v 18:00 h Vánoční koncert DH Vracovjáci – v kinosále KD ve Vracově.
(PO) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – přijďte se vánočně naladit,
zazpívat si koledy a ochutnat svařák před radnicí. Letos s pěveckým sborem
Harmonie.
(ÚT) v 18:00 h Silvestr u radnice – přijďte oslavit konec roku před radnici
ve Vracově. Potkáte spoustu známých a kamarádů, ochutnáte výborný guláš
a svařené víno. Těšit se můžete na slavnostní ohňostroj.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

7.12.

(SO) ve 14:30 h Mikulášská besídka – čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou zábavou, soutěžemi a diskotékou. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí a MŠ v KD. Každé dítě obdrží malý dárek. Občerstvení zajištěno.
14.12.
(SO) v 15:00 h Adventní koncert – pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí Žádovice a farností Ježov v místním kostele. Hrát bude CM Danaj.
Předprodej vstupenek 25.11., 2.12. (PO) 17:00–18:30 v místní knihovně.
		
vstupné v předprodeji 150 Kč a děti (6–15 let) 50 Kč,
			
vstupné na místě 200 Kč a děti (6–15 let) 50 Kč

Ždánice
tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

3.12.

(ÚT) v 17:30 h 2. cestovatelská beseda „Za potomky knížat ze Ždánic
aneb Setkání s lichtenštejnským princem“ – pořádá Infocentrum a Městská knihovna Ždánice v Městské knihovně ve Ždánicích ve 2. patře. Besedou
provede rodák ze Ždánic a žurnalista Bc. Michal Poláček, povídání o Lichtenštejnsku, dojmy a zážitky. Přesunutá přednáška z 26.11. (ÚT).
14.12.
(SO) v 18:00 h Televarieté aneb Ein Kessel buntes – v KD Ždánice. Účinkují
umělci filmové společnosti Casting Worldwide Brno. Show pro všechny věkové kategorie, starší generace zavzpomíná. Informace u Věry Hrubé v KD
(tel.: 725 920 845).
vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč
31.12.
(ÚT) ve 20:00 h Silvestr v KD – hraje hudební skupina DUO ARCONA. Informace u Věry Hrubé v KD (tel.: 725 920 845).
			
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

12.12.

(ČT) v 18:00 h Historie měření Země a navigačních metod pomocí hvězd
– přednáškou provede doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. Vstupenky lze předem
rezervovat na www.hvezdarnazdanice.cz.
		
vstupné dospělí 60 Kč, děti a studenti do 18 let a senioři 40 Kč
Astropořady v prosinci:
6.,13.,20.12. (PÁ) ve 14:00 h Pozorování Slunce s ukázkou v planetáriu, v 16:00 h O měsíčku (astropříběh pro rodiče s dětmi).
, pocit
6.–27.12.
každý (PÁ) v 18:00 h Pozorování hvězdné oblohy s ukázkou v planetáriu

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

www.muzdanice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

DARUJTE POD STROMEČEK
VSTUPENKU NA ROK 2020
Již v předprodeji:
7.1.2020 (ÚT)
4.2.2020 (ÚT)
17.3.2020 (ÚT)

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

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE) 13:00–16:00 (pouze 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.).
Výstava v muzeu:
do 15.12. (NE) Vánoční zvonění – výstava zvonků a zvonečků ze soukromých sbírek.
Pořádá Město Ždánice a Vrbasovo muzeum Ždánice.

KAM V KYJOVĚ
a okolí

PROSINEC 2019

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM (dle letáku KPH)
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – recitál
(dle letáku KPH)
APOLLON KVARTET
(dle letáku KPH)

Předprodej od 27.11.2019 (ST):
16.4.2020 (ČT)
BABORAK ENSEMBLE

(dle letáku KPH)

SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB 2020 (8 koncertů, 890 Kč)
Předprodej od 2.12.2019 (PO):
28.2.2020 (PÁ)
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

13.2.2020 (ČT)
ČARODĚJKY V KUCHYNI – divadlo pro dospělé
Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Vincent Navrátil, Milan Duchek.
vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 370 Kč

LADISLAV ŠPAČEK – Etiketa není věda
THE ROOSTERS

vstupné 390 Kč

4.3.2020 (ST)
Taneční, akrobatická a komediální kabaretní show v podání profesionálních
mužských umělců doprovázená osobitým moderátorem.
vstupné 370 Kč
Předprodej od 4.12.2019 (ST):
21.3.2020 (SO)
OBUŠKU Z PYTLE VEN – pohádka pro děti s rodiči
vstupné 150 Kč
2.4.2020 (ČT)
VZHŮRU DOLŮ – divadlo pro dospělé
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Aneta Krejčíková, Jakub Zindulka.
vstupné 340 Kč

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

JIŘÍ KOLBABA – fotoshow

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

Významné akce v Kyjově
▶ Sérii divadelního podzimu zakončíme tím nejlepším – do Kyjova přijede náš nejlepší
mim Radim Vizváry (www.mimeprague.cz).
15.12.
(NE) v 10:30 h Pejprbój – představení nejen pro děti v divadelním sále KD.
V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný každodenní předmět, jakým je
kus papíru.				
vstupné 90 Kč
15.12.
(NE) v 19:00 h Sólo – v divadelním sále KD. Smát se i brečet můžete bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. vstupné 270 Kč

44. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
26.12.

(ČT) Štěpánský pochod – 44. ročník tradiční akce pořádá TJ Jiskra Kyjov ve
spolupráci s DDM Kyjov. 8:00–13:00 prezence účastníků ve školicím a rekreačním středisku Relaxx Čeložnice; trasy 6–35 km.
				
účastnický poplatek 20 Kč (děti i dospělí)

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ
26.12.

(ČT) 57. ročník Štěpánského běhu v Kyjově – 33. závod moravsko-slovenského běžeckého poháru 2019. Prezence 8:30–10:00. Start dětských a juniorských kategorií v 10:00 h, start hlavního závodu v 10:30 h. Více na www.
stepanskybehkyjov.cz nebo www.facebook.com/groups/stepanskybehkyjov.

31.12.

(ÚT) Gulášpárty 2019 aneb Kyjov se loučí s rokem 2019 a vítá rok 2020 –
pořádá město Kyjov a MKS Kyjov na Masarykově nám. V 15:30 h hraje skupina Návrat, prodej svařeného vína a dalšího občerstvení; v 16:00 h starosta zve
na tradiční silvestrovský guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání (DVD projekce
pro děti); v 17:00 h diskotéka; v 17:55 h přání starosty do Nového roku; v 18:00 h
ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje diskotéka. Veřejnost bude mít v rámci této
akce možnost přispět dobrovolným finančním obnosem. Získané finanční
prostředky budou věnovány Nemocnici Kyjov.
vstup volný

GULÁŠPÁRTY 2019

21.4.2020 (ÚT)
COMMEDIA DELL’ARTE 2. – divadlo pro dospělé
Hrají: Marek Daniel, Andrea Marečková, Gabriela Štefanová, Michal Dalecký, Saša
Stankov, Roman Slovák.
vstupné v předprodeji 370 Kč, na místě 390 Kč
28.4.2020 (ÚT)

město Kyjov

XX. ROČNÍK KYJOVSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU

Předprodej od 3.12.2019 (ÚT):
5.2.2020 (ST)
RADŮZA – koncert
vstupné v předprodeji 380 Kč, na místě 400 Kč

18.2.2020 (ÚT)

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

Lovecká 678, 696 32 Ždánice
hvezdarna@muzdanice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

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

Mouchnice

R

Bzenec

(ÚT) ve 20:00 h Štědrý večer
(ST)v 11:30 h Hod boží vánoční
(ST) v 11:30 h Nový rok – Jména Ježíš

ZD
A

24.12.
25.12.
1.1.

vstupné 190 Kč

Udělejte něco pro své zdraví

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
• 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) 9:00–11:30 tel.: 518 323 484, 518 697 409
• ONLINE přes TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC
do 7.12.

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 – leden 2020 je 11.12. (ST).
Změna programu vyhrazena.

každou (SO) Město Kyjov zajišťuje bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu si
každý hradí 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).

BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV
od 30.11.

(SO) Město Kyjov opět otevře pro veřejnost ledovou plochu – 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. Více
na 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; 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště (po předchozí domluvě se správcem alespoň 3 dny předem)
každý (ČT) 16:00–17:30 vyhrazeno pro DDM (kroužek bruslení)
každý (PÁ) 14:00-15:30 vyhrazeno pro TJ Jiskra Kyjov (školička bruslení)
(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

25.12.

boru Motovidlo, DH Žadovjáci a s živým betlémem členů Slováckého souboru
Kyjov. Moderuje P. Růžička. Svařák a další občerstvení zajištěno.
vstup volný
(ST) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů – pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov v estrádním sále KD. Hostem večera je horňácký primáš Petr Mička s přáteli. Pořad moderuje Pavel Růžička.
				
vstupné na místě 120 Kč

Kino Panorama

Připravujeme
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK OKOLO VŘESOVIC
1.1.2020

(ST) ve 13:00 h Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic – 17. ročník turistického výšlapu 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) a poté 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. Více v propagačních skříňkách
KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Pořádá KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309
(Miroslav Vaculík), www.kct-vresovice.webnode.cz.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA
28.2.2020

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách KD zahraje
orchestr Dušana Mathona ze Zlína, DJ a CM Jury Petrů. Těšit se můžete na
vystoupení účastníků televizní taneční show StarDance Olgy Šípkové a Marka
Dědíka. V programu se představí speciální host večera – Leona Machálková
s klavíristou Petrem Berkim a samozřejmě ani tentokrát nebude chybět ochutnávka vín, coctail bar a bohatá tombola. Tím vším Vás bude provázet slovem
Petr Salava, moderátor i DJ v jedné osobě. Předprodej části vstupenek bude
zahájen 2.12. (PO) v Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

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

1.–2.12.
1.12.

2.12.

3.12.

5.,6.12.
10.12.
10.12.
16.12.

19.12.
23.12.

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

(NE–PO) 10:00–18:00 Adventní trhy – na Masarykově nám. prodej řemeslného, dárkového, komerčního zboží, občerstvení a zabíjačkových specialit.
					
vstup volný
(NE) 15:00–16:00 kapela Fčeličky ze Strážnice; 16:10–16:20 „Než se narodil
Ježíšek" (připomenutí vánočního příběhu, skautský oddíl YMCA Kyjov);
16:30–16:55 ženský pěvecký sbor Tragačnice; v 17:00 h rozsvícení vánočního
stromu; 17:00–17:30 CM s vánočním vinšem; 10:00–18:00 dílničky pro děti,
tvorba přáníček pro seniory z CSS Kyjov (v KD), Ježíškova pošta, ohrada se
živými zvířátky (venku).
(PO) 9:50–10:50 MŠ Dr. Joklíka, MŠ Střed, MŠ Nádražní, MŠ Za Stadionem;
14:00–15:00 kapela Swing Dixie; 15:15–16:15 Country bumpkins z Kyjova;
16:30–17:00 Babské ucho (originální vokální kvintet); 10:00–16:00 dílničky
pro děti (v KD), Ježíškova pošta, ohrada se živými zvířátky (venku).
(ÚT) v 19:00 h Hiroko Matsumoto a Tomáš Mach: Adventní koncert – v divadelním sále KD. Hiroko Matsumoto (piano, zpěv) je japonská klavíristka,
zpěvačka a skladatelka. Tomáš Mach (housle) je český houslista a skladatel.
vstupné 220 Kč, studenti a senioři 170 Kč, děti do 15 let 50 Kč
(ČT,PÁ) v 17:00 h Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Kyjov –
pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov v divadelním
sále KD.					
vstupné 100 Kč
(ÚT) v 16:00 h Gymnastka roku – vystoupení všech členek klubu v estrádním sále KD. Vyhlášení gymnastky roku 2019, dětská diskotéka.
(ÚT) v 19:00 h DH Moravanka – v divadelním sále KD. Koncert je vyprodán.
(PO) v 19:00 h Vinetůůů! – divadelní komedie v režii Roberta Bellana v divadelním sále KD. Hrají: Jiří Hejcman, Martin Hudec, David Macháček, Martin Vrtáček, David Vaculík, Vlastimil Mahdal. Profesionální divadlo PECKA
vzniklo jako „volnočasová“ aktivita režiséra Roberta Bellana a hostujících
herců Slováckého divadla.
vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč
(ČT) v 18:00 h, ve 20:15 h Grande Moravia: Vánoční koncert 2019 – v divadelním sále KD. Oba koncerty jsou vyprodány.
(PO) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu s živým betlémem – pořádá Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov před radnicí. Vánoční písně v podání Mužského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova, tanečního sou-

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.
1.12.
(NE) v 15:00 h Ledové království II USA *2D......................110 Kč/RV 396 Kč
1.,19.12.
(NE) v 17:30 h, (ČT) ve 20:00 h Last Christmas USA/VB/titulky.........130 Kč
1.,12.12.
(NE,ČT) ve 20:00 h Vlastníci ČR/SR..........................................................130 Kč
4.12.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon VB/USA/
Francie...............................................................................................................50 Kč
4.12.
(ST) v 19:00 h Trabanti v Kyjově: Velká cesta domů! (beseda s promítáním,
vstupenky pouze online přes www.smsticket.cz).......................................190 Kč
5.12.
(ČT) v 17:30 h Jumanji: Další level USA *3D...........................................140 Kč
5.,15.,29.12. (ČT,NE) ve 20:00 h Poslední aristokratka ČR..........................................110 Kč
6.12.
(PÁ) v 17:30 h Jumanji: Další level USA *2D...........................................120 Kč
6.,14.,22.12. (PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Špindl 2 ČR............................................................130 Kč
7.,15.,29.12. (SO,NE) v 17:30 h Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR..........120 Kč/RV 432 Kč
7.12.
(SO) ve 20:00 h Nabarvené ptáče ČR/Slovensko/Ukrajina.....................100 Kč
8.12.
(NE) v 15:00 h Ledové království II USA *3D......................130 Kč/RV 468 Kč
8.12.
(NE) v 17:30 h Zloba: Královna všeho zlého USA...................................100 Kč
8.,20.12.
(NE) ve 20:00 h, (PÁ) v 17:30 h Ženská na vrcholu ČR...........................110 Kč
11.12.
(ST) v 16:00 h Panství Downton VB/titulky......................................... BS 60 Kč
11.12.
(ST) v 19:00 h Jiří Suchý: Lehce s životem se prát ČR/SR. 100 Kč/ČFK 80 Kč
12.12.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Grinch USA..................................80 Kč/děti zdarma
12.,22.,27.12.(ČT,NE,PÁ) v 17:30 h Ledové království II USA *2D..........110 Kč/RV 396 Kč
13.12.
(PÁ) v 17:30 h Špindl 2 ČR...........................................................................130 Kč
13.,14.12. (PÁ) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Černé Vánoce USA/titulky....................120 Kč
15.12.
(NE) v 15:00 h Sněžná mela Kanada/VB...............................120 Kč/RV 432 Kč
17.12.
(ÚT) v 19:00 h Černobyl: Spící peklo (přednáška, promítání, diskuze)
.............................................................................120 Kč, studenti a senioři 100 Kč
18.12.
(ST) v 19:00 h U zlaté rukavice Německo/titulky................ 110 Kč/ČFK 90 Kč
19.,27.12. (ČT) v 17:00 h, (PÁ) ve 20:00 h Star Wars: Vzestup Skywalkera USA *2D
..........................................................................................................................130 Kč
20.12.
(PÁ) ve 20:00 h Star Wars: Vzestup Skywalkera USA/titulky *2D........130 Kč
21.12.
(SO) v 17:30 h Poslední aristokratka ČR..................................................110 Kč
21.12.
(SO) ve 20:00 h Star Wars: Vzestup Skywalkera USA *3D....................150 Kč
22.12.
(NE) v 15:00 h Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR.................120 Kč/RV 432 Kč
28.12.
(SO) v 17:00 h Star Wars: Vzestup Skywalkera USA *3D......................150 Kč
28.,30.12. (SO,PO) ve 20:00 h Šťastný Nový rok ČR/SR............................................130 Kč
29.12.
(NE) v 15:00 h Trollové a kouzelný les Norsko/Kanada......120 Kč/RV 432 Kč
30.12.
(PO) v 17:30 h Špióni v převleku USA...................................120 Kč/RV 432 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

2.12.
4.12.
5.12.

od 5.12.

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

(PO) v 9:00 h Za okny žhnou adventní věnce – čtení při svíčkách. Beseda
s uživateli CSS Kyjov v jídelně CSS Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 17:00 h Tajné vědění, kapitola čtvrtá – měsíc Boží milosti (zdraví).
Přednáší consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve studovněčítárně.					
vstupné 100 Kč
(ČT) v 17:00 h LiStOVáNí: Losos v kaluži – účinkuje Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová). Spoluúčinkuje autorka knihy Losos v kaluži (nakl.
Motto, 2017) Markéta Lukášková. V přednáškovém sále.
vstupné 150 Kč
každý (ČT) 13:00–17:00 Fotografie z Kurzu kresby portrétů – přijďte na-

hlédnout, jak se daří účastníkům kurzu, který je hojně navštěvován již třetí
rok, a můžete zvážit jeho absolvování v únoru 2020. Výstava obrázků na pobočce knihovny v Bohuslavicích potrvá do 30.1.2020 (ČT).
9.12.
(PO) v 17:00 h Staré filmové melodie – vánoční koncert herce a zpěváka
Jiřího Bartoně, jenž sází na písně, které sice den co den neútočí z rádií, ale
když je uslyšíte, víte, že je znáte. Hudební doprovod Marie Drkulová. Součástí
programu bude vernisáž fotografií Roberta Rohála. V přednáškovém sále.
			
vstupné dobrovolné
9.12.
(PO) v 17:00 h Nostalgia 22 – výstava fotografií Roberta Rohála v přednáškovém sále. Soubor tvoří dvaadvacet černobílých fotografií, na nich jako protagonisté „vystupují“ Soňa Drábková a Jiří Bartoň. Kromě publikování textů
vesměs z kulturních oblastí, je autorem řady knížek ze světa populární hudby
a filmu. Výstava potrvá do 31.1.2020 (PÁ).
11.12.
(ST) v 17:00 h Zapomínáním na periferii k objevování sama sebe – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstupné 50 Kč
13.12.
(PÁ) 10:00–12:00 Vaření s vůní bylinek a koření – přijďte do přednáškového sálu
na voňavou bramboračku, bylinkový čaj a malá adventní tvoření.
vstup volný
od 7.1.2020 každé (ÚT) v 18:00 h Obličejové rituály – cvičení zaměřené na oční jógu,
masáž obličeje a systematické posilování a zpevňování svalů obličeje a krku.
8 lekcí po 50 min ve studovně-čítárně. Přihlašujte se paní Marie Kováčové na
email: mariekovacova.vr@seznam.cz, tel.: 603 202 290.
kurzovné 1 600 Kč
▶ od ledna 2020 Kurzy výuky na PC – zájemci se mohou přihlásit u paní M. Hradilové na
tel.: 518 614 359 nebo e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz.

Vlastivědné muzeum Kyjov
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.
Advent ve Vlastivědném muzeu v Kyjově:
1.12.
(NE) v 16:00 h Vernisáž výstavy „Bude zima, bude mráz...“ – průvodní
slovo k výstavě a významu adventu: Mgr. Blanka Pokorná. V areálu nádvoří
muzea vystoupí členové skupiny Babské ucho s adventním hudebním představením Ježíšku, spinkej... Výstava potrvá do 9.2.2020 (NE).
8.12.
(NE) v 16:00 h Carmina Vocum Kyjov: „Směs nejoblíbenějších vánočních
písní“ – vystoupení smíšeného pěveckého sboru, který letos slaví 20 let od
svého vzniku. Doprovodná akce v rámci výstavy.
15.12.
(NE) v 16:00 h Zpěvulenky z Čeložnic a jejich děti: „Ejhle, hospodin příjde...“ – pěvecký sbor vystoupí s pásmem adventních písní. Doprovodná akce
v rámci výstavy.
22.12.
(NE) k dispozici Betlémské světlo – ve spolupráci s dětskou organizací Junák
Kyjov. Doprovodná akce v rámci výstavy.
vstupné na výstavu dospělí 30 Kč, důchodci a studenti 15 Kč, děti od 6 let 10 Kč
					
vstupné na programy zdarma

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

Tetky z Kyjova
4.1.

13.–22.12.

Modelová železnice při AVZO TSČ p.s. Kyjov
Svatoborská 495, 697 01 Kyjov (vchod ze dvora od Kyjovky, bývalý Svazarm) tel.: 608 744 074
kmzkyjov@gmail.com
www.facebook.com/modelovazeleznicekyjov

27.,28.12.

(PÁ,SO) 13:00–19:00 Druhá veřejná výstava modelového kolejiště v měřítku H0 (1:87) – projekt klubu modelové železnice s finanční podporou města
Kyjova.				
vstupné dobrovolné

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

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

Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
16.–22.12. (PO–NE) Ochutnávka medoviny – výroba podle rodinného receptu, ve vinotéce Kyjov na Palackého ulici.

petruhana@seznam.cz

Klub Nětčice
7.12.

27.12.

(SO) ve 20:00 h Mikulášská maškarní tancovačka s koštem svařáků –
v Klubu Nětčice Kyjov (naproti Jančovky). Zahrají: Starci, Návrat, Začalovec, Velká svačina. Pravidla soutěže: soutěží vzorky, které si sami přineseme
v termoskách (když nikdo nic nepřinese, nebude žádná soutěž). 20:00–21:00
registrace vzorků. Hodnotit budou všichni účastníci. Vítězové budou po zásluze odměněni. Kontakt na pořadatele: Hana.Bednarikova1081@seznam.cz,
tel.: 605 327 118 (Hana Bednaříková). vstupné 100 Kč nebo termoska svařáku
(PÁ) ve 22:00 h Celebration44 – zahrají Orbith, Alleki & Kobylka Drums, Paul
Hawk, Liner, Beksy a VJ Ledabyl v Klubu Nětčice Kyjov. Kontakt na pořadatele:
tel.: 604 672 097 (Josef Kyněra), info@sound44.com, www.sound44.com.		
				
vstupné 150 Kč / 6 EUR

Helemese
tel.: 774 286 350 (Jiří Hilčer)

21.12.

hilcer@centrum.cz

www.helemese.cz

(SO) ve 20:00 h Vánoční Večúrek Helemese a CM Pazúr – vystoupí Helemese
(šanson-punk Kyjov), CM Pazúr (Rožnov pod Radhoštěm) v hospodě U Jančů. Pořádá kapela Helemese, více info: www.facebook.com/helemeseband/;
www.helemese.cz			
vstupné 100/120 Kč

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

7.12.

tel.: 721 525 676, 725 313 089
www.sokolicek.cz

(SO) Mikulášské odpoledne v Sokolíčku – kdo přijde v masce čerta, anděla
či Mikuláše bude mít zvýhodněné vstupné! Bude se na vás těšit šikovná Nikol
s malováním na obličej! Mikuláš, se svou družinou přijde v 17:00 h. Rezervace na tel.: 721 525 676, 725 313 089, e-mailu: info@sokolicek.cz nebo na fb
Sokolíčku.		
vstupné 150 Kč bez masky, 120 Kč s maskou

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

tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

▶Každou (ST) 16:00–16:30 Nácvik relaxace pro pečující o lidi s duševním onemocněním
v Kyjově – kontakt: Mgr. Radka Galanová, tel.: 602 699 146.
Aktivizační program pro klienty denního stacionáře:
3.12.
(ÚT) v 9:00 h Pečení a zdobení perníčků, výroba adventního věnce
6.12.
(PÁ) v 9:00 h Mikulášské zdobení vánočního stromečku, výroba andělů ze dřeva
10.12.
(ÚT) v 9:00 h Pečení různých druhů vánočního cukroví
13.12.
(PÁ) v 9:00 h Výroba lodiček ze skořápek ořechů
17.12.
(ÚT) v 9:00 h Výroba vánočních svícnů
20.12.
(PÁ) v 9:00 h Vánoční zvyky a tradice

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

2.12.

19.12.

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

(PO) ve 13:30 h Mikulášská besídka aneb Čerti rejdí po DPS – CSS města
Kyjova pořádá za podpory města Kyjova v jídelně DPS. Besídka pro seniory
a zdravotně postižené, v rámci které vystoupí děti ze ZŠ Šardice.
(ČT) ve 13:30 h Předvánoční zpívání u stromečku v DPS – pořádá CSS města Kyjova za podpory města Kyjova v jídelně DPS. Vánoční posezení s kole-

Klub maminek Kyjov

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

tel.: 777 128 849

barka@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,PÁ) 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Deskové hry s Michalem
▶ Každý (PÁ) Promítání
Téma měsíce: Očekávání
2.12.
(PO) ve 14:00 h Příprava těsta na perníčky
3.12.
(ÚT) ve 14:00 h Výroba vánočních přání
5.12.
(ČT) ve 14:00 h Pečení perníčků, zdobení
9.12.
(PO) ve 14:00 h Zdobení vánočního stromku
12.12.
(ČT) ve 14:00 h Výroba vánočních dárečků
19.12.
(ČT) ve 13:00 h Vánoční posezení, dárky

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

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

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

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

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
10.12.

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

(ÚT) 14:00–18:00 Advent s Kyjovským Slováckem – před sídlem Kyjovského Slovácka v pohybu, Masarykovo nám. 13. Tvořivé dílničky pro děti aneb
jak pracují naše děti v Technických školkách, v 16:00 h vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Kyjov a Brassbandy, v 17:00 h Tetky a chlapi z Kyjova, prodej
regionálních produktů.		
vstupné dobrovolné

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

10.12.
17.12.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(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.
(ÚT) 9:00–16:00 Prodejní vánoční výstava – výrobky žáků s vánoční tematikou v KD. Během výstavy v příjemné vánoční atmosféře budete mít možnost

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,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.
Prosincové akce:
7.,14.,21.12. (SO) v 6:45 h Roráty pro děti – poté společná snídaně na faře.
11.12.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte do
prostor fary.
24.12.
(ÚT) v 15:00 h Dětská mše vánoční, ve 22:00 h Půlnoční mše vánoční – obojí ve farním kostele.
24.12.
(ÚT) Betlémské světlo – bude k dispozici po celý den ve farním kostele.
25.12.
(ST) Hod boží vánoční – v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h ve farním kostele v Kyjově, v 10:30 h v kapli v Bukovanech.
26.12.
(ČT) Svátek sv. Štěpána – v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h ve farním kostele v Kyjově, v 10:30 h v kapli v Sobůlkách.
31.12.
(ÚT) v 15:30 h Děkovná mše svatá – ve farním kostele.
Otevření betléma: 25.,26.12. (ST,ČT) 14:00–17:00; 28.12. (SO) 10:00–17:00; 29.12. (NE)
15:00–18:00; 31.12. (ÚT) 16:30–19:30; 1.1.2020 (ST) 14:00–18:00.
Připravujeme na leden:
1.1.
(ST) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h Mše sv. – ve farním kostele.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov

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

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 Kyjov.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Prosincová akce:
14.12.
(SO) ve 14:00 h Turnaj v kuželkách – v kuželně TJ Jiskra Kyjov.

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

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

Římskokatolická farnost Kyjov

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.
Prosincová akce:
8.12.
(NE) v 15:00 h Mikulášská besídka – ve farním kostele. Pro děti bude připraven bohatý zábavný program a na závěr možná přijde i sv. Mikuláš a každému
dítěti přinese malý balíček.

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

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

▶ Každou (ST) 9:00–11:00 se schází dětská skupina STONOŽKA – zvány jsou všechny
maminky s dětmi s nějakým postižením.
3.12.
(ÚT) 9:30–11:30 Sněhuláci
5.12.
(ČT) 9:30–11:30 Možná přijde Mikuláš
10.12.
(ÚT) 9:30–11:30 Stromečky
12.12.
(ČT) 9:30–11:30 Tvoříme z plastelíny
17.12.
(ÚT) 9:30–11:30 Novoroční přáníčka
19.12.
(ČT) 9:30–11:30 Zpívání koled u stromečku – poslední setkání v roce 2019.

Centrum pro rodinu Kyjov

Sokolíček

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–NE) Vánoční prodejní výstava – vernisáž proběhne 13.12. (PÁ) v 17:30 h.

tel.: 776 608 960

(SO) v 17:00 h Novoroční koncert – v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově.

Kostelecká 2650/2a, 697 01 Kyjov-Nětčice

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

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

▶ Pivovarské kulinářské speciality na prosinec: Žebra – vepřová, hovězí pečená i grilovaná a výtečně marinovaná.
6.12.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu: VÁNOČNÍ – Vídeňský speciál 14% EPM (spodně kvašený). Prvních 20
zájemců ochutná nové pivo zdarma.

Svatoborská 26, 697 01 Kyjov

vyzkoušet si zdobení perníčků, tvorbu marcipánových figurek a výrobu vánočních dekorací.

dou pro seniory a zdravotně postižené. V programu vystoupí děti z MŠ U Vodojemu a pěvecký sbor Pastelky SONS Kyjov.

Kyjovský pivovar

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 tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov.
8.12.
(NE) v 16:00 h Proměna člověka: Radost – tématem nás provede Veronika
Konečná.

Českobratrská církev evangelická
Dobrovského 511, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)

1.12.

kyjov@evangnet.cz

(NE) v 15:00 h Adventní koncert – vystoupí Mikael Ericsson (violoncello) a Daniel Jun (klavír) v modlitebně Českobratrské církve evangelické
v Kyjově, Dobrovského 36. Na programu: F. Mendelssohn-Bartholdy,
M. Bruch, G. Gershwin, R. Charles a další.

Náboženská obec Církve
československé husitské v Kyjově
Seifertovo náměstí 760/3, 69701 Kyjov
michal.devecka@gmail.com

tel.: 775 066 690 (Mgr. Michal Devečka, PhD.)
www.kyjovkostel.webnode.cz

▶ Úřední hodiny: (ČT) 9:00–12:00, jinak po tel. domluvě
Rozpis bohoslužeb:
▶ každou (NE) v 11:30 h Nedělní bohoslužba

