MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@bukovansky-mlyn.cz

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.
Lednové akce:
1.1.
(ST) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h Mše sv. – ve farním kostele.
5.1.
(NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h Mše sv. se svěcením křídy, vody,
kadidla a zlata – ve farním kostele.
20.1.
(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.
Otevření betléma: 1.1. (ST) 14:00–18:00
Připravujeme na únor:
1.2.
(SO) v 19:30 h 18. Farní ples – k poslechu a tanci zahraje DH Vracovjáci a DJ
KOBE v estrádním sále KD v Kyjově. Připraven bohatý program a losování
o ceny. Předprodej vstupenek a místenek 7:00–15:00 na faře Kyjov (Palackého
tř. 64/1), odpoledne na tel.: +420 731 402 188. vstupné vč. místenky 120 Kč

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

▶ 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.
▶ Kontaktní výběh s oslíky.
Lednová akce:
17.–19.1.
(PÁ–NE) Festival řízků – Mlynářská restaurace si pro vás opět připravila pestrou škálu tradičních i netradičních řízkových pochoutek.
Připravujeme:
13.–16.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – zimní zvěřinové hody jsou jednou z velmi oblíbených a hojně navštěvovaných akcí. Speciality ze zvěřiny od našeho šéfkuchaře můžete ochutnat již od čtvrtka.
29.2.–1.3. (SO–NE) Víkend tradičních omáček – první ročník. Máte možnost ochutnat
tradiční i méně tradiční recepty na ty nejoblíbenější omáčky.
27.–29.3.
(PÁ–NE) Rybí speciality

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)
www.cbkyjov.webnode.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.

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

30.1.

tel.: 776 760 784
www.educante.cz

▶ Poradna pro domácí pečující – osobně: (PO,ST) 16:00–18:00; v domácím prostředí: po
dohodě; tel.: 732 958 914.
Program na leden:
21.1.
(ÚT) v 9:00 h Svépomocná skupina pečujících – pečujete doma o svého blízkého a rádi byste si popovídali s někým, kdo má stejné starosti? To, jak vy jste
vyřešili některé překážky při péči, může být užitečná informace pro někoho,
kdo pečovat teprve začíná. Příjemné povídání u kávy s Ludmilou Kloudovou
o tom, co Vás zajímá na péči.
Připravujeme na únor:
▶ Kurzy pro domácí pečující

Odbor KČT Kyjovsko
7.1.
14.1.
21.1.
28.1.

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

(ČT) v 18:30 h Kurz úspěšného objednavatele: Vesmír plní naše přání –
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 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

11.1.
18.1.
25.1.

Educante z.s.

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

25.1.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Vracov – Vlkoš – Kyjov (11,1 km)
v 9:03 h, vlak
(ÚT) Kyjov (nádraží ČD) – Bohuslavice – Boršov (max. 7 km)		
					
v 9:00 h, pěšky
(ÚT) Haluzice – (Bezdýnka) – Nemotice (6,5 – 8,5 km)
v 9:28 h, vlak
(ÚT) Vlkoš – rozcestí Malá strana – Milotice (6,3 km)
v 9:38 h, vlak
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá SDH Hovorany v sále sokolovny.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – pořádá FK Hovorany v sále sokolovny.
(SO) ve 20:00 h Motorkářský ples – pořádá Motorkářská parta HOSAKO
v sále sokolovny.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

4.–5.1.

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

24.1.

26.1.

www.obec-kostelec.cz

(SO–NE) 13:00–16:00 Víkend s kvetoucími tlusticemi – prohlídka skleníku
Ráje sukulentů v Lovčicích. Tlustice i jiné sukulenty budou začátkem ledna
v plném květu, ostatně jako každý rok. Unikněte alespoň na chvíli šedi a zimě,
čeká vás skleník o rozměrech 15 x 15 metrů plný sukulentních rostlin. Najdete
nás v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak stále rovně asi 300 metrů, cesta
končí našimi vraty, skleník je hned vedle.		
vstup volný

Ostrovánky
18.1.

Klub zdraví a rodiny Kostelec
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
info@ippoz.cz

tel.: 732 267 771
www.zdraviarodina.cz

Bylinková lékárna a cestopis hledání:
▶ bylinková lékárna se zaměřením na poznávání účinků bylinek pro různé obtíže. Klub je
doplněn zajímavým cestopisným programem Hledání z celého světa.
19.1.
(NE) v 18:00 h Bylinky pro posilu srdce a krvetvorby, S nadějí do Nového
roku – pozitivní účinky optimismu.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) ve 20:00 h Obecní ples „StarDance: Když Strážovice tančí“ – hraje duo
Blíženci v sále školy. Ples bude zahájen tanečním vystoupením, nebude chybět
půlnoční překvapení a tombola.

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

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

(PO) Moravské Slovácko: Imprese a verše – v KD.
(PÁ) ve 20:00 h Hasičský ples – pořádá SDH Svatobořice v sokolovně.
(SO) ve 20:00 h Taneční a módní show – pořádá Slovácký soubor Lúčka
a Patnáctka pro občany v KD.
(SO) ve 20:00 h Dolňácký ples – pořádá Slovácký krúžek v KD.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples obce a SRPŠ – v KD.

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

11.1.
25.1.
26.1.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá MS Hubert Šardice v Obecní hale
U Orla, připravena bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá SRPŠ Šardice v Obecní hale
U Orla. Hraje Magic Melody, je připravena bohatá tombola, předtančení dětí
ZŠ T. G. Masaryka Šardice.
(NE) ve 14:00 h Dětský ples – pořádá FS Šardičan a ZŠ TGM Šardice v Obecní hale U Orla.

Těmice
Těmice 176, 696 84 Těmice
starosta@temice.cz

25.1.

18.1.
25.1.
31.1.

tel.: 518 388 207
www.temice.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá Myslivecký spolek Těmice – Syrovín v sále sokolovny. Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna. Hraje DH
Cyrilka.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – zahraje hudební skupina Šiška a DJ Martin ve
sportovní hale.				
vstupné 150 Kč
(SO) v 19:00 h Farní ples – k tanci a poslechu zahraje DH Vracovjáci ve sportovní hale. Ples je vyhlášen svou skvělou atmosférou a humornými scénkami.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – tradiční ples sportovců ve sportovní hale,
na kterém budou oceněni nejlepší sportovci za minulý rok. Ke skvělé zábavě
přispěje skupina FOCUS ROCK.
(PÁ) 13:00–14:30 Karneval na ledě – na kluzišti ve Vracově. Masky s sebou,
brusle nutné, volné bruslení, soutěže, závody, skotačení s hudbou, odměny
pro všechny.				
vstup zdarma

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – hraje DH Šardičanka a CM z Vracova v KD.
Předtančení Moravské besedy, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

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

11.1.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

do 3.2.
17.1.
18.1.

11.1.

18.1.

Strážovice
18.1.

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

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(SO) Maškarní ples – v 15:00 h pro děti, ve 20:00 h pro dospělé v KD
v Ostrovánkách. Pořádá SDH Ostrovánky ve spolupráci s kulturní komisí
obce. K tanci a poslechu hraje Vávra a Ventrča.

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

(PÁ) ve 20:00 h XVI. Farní ples – pořádá Římskokatolická farnost Kostelec
v KD v Kostelci. K poslechu a tanci hraje DH Svatobořáci. Během večera se
můžete těšit na představení pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ v podání místních ochotníků, vystoupení Fantastické osmičky či ochutnávku specialit z listového těsta.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval na téma „Divoký západ“ – pořádá Spolek
Volnočas ve spolupráci s obcí v KD v Kostelci.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

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

25.1.
1.2.

Kostelec

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(NE) ve 20:00 h Obecní krojovaný ples – pořádá obec Lovčice v KD v Lovčicích, k tanci a poslechu zahraje DH Vlkošáci.

Hovorany

Církev bratrská

Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov
educante@seznam.cz

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

Kavárna La Desta Bzenec

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

Urbanova 716, Kyjov
kyjov@cb.cz

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Městský kulturní klub Vracov

18.1.

24.1.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – k tanci a poslechu hraje skupina Magic Melody z Hodonína v KD ve Ždánicích. Slosovatelná vstupenka, občerstvení zajištěno.		
vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 100 Kč
(SO) v 19:00 h Společenský ples – pořádá město Ždánice a Masarykova ZŠ
Ždánice v KD. K tanci a poslechu hraje Karel Gott revival Morava, polonézu zatančí žáci MZŠ Ždánice, v průběhu večera se představí taneční skupina
N-YOJ!					
vstupné 150 Kč
(PÁ) v 18:00 h 3. cestovatelská beseda „Írán: Země tisíce a jednoho paradoxu“ – pořádá Městská knihovna a TIC Ždánice v Městské knihovně Ždánice.
Besedou provede ždánická rodačka Miloslava Erika Kadeřábková (rozená Veselá).

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Lovecká 678, 696 32 Ždánice
hvezdarna@muzdanice.cz

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

16.1.

(ČT) v 18:00 h Cizí světy ve vesmíru – přednáškou provede Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
3.,10.,17.,24.,31.1.(PÁ) Astropořady – pozorování Slunce, pohádka, pozorování hvězdné oblohy.

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

4.1.
17.1.
25.1.

starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

Žeravice
11.1.

4.1. (SO)
Myslivecký ples
11.1. (SO)
Zahrádkářský ples
17.1. (PÁ)
Ples Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy
22.,23.1. (ST,ČT)Ples kurzu tance
24.1. (PÁ)
Ples ZŠ J. A. Komenského
25.1. (SO)
Ples Domova Horizont
31.1. (PÁ)
Dobový ples
1.2. (SO)
Farní ples
8.2. (SO)
Včelařský ples
15.2. (SO)
Sklářský ples
28.2. (PÁ)
Reprezentační ples města Kyjova
6.3. (PÁ)
Ples basketbalistů

PŘIPRAVUJEME:
4.2. (ÚT) LUKÁŠ KLÁNSKÝ (koncert KPH)

KAM V KYJOVĚ
a okolí

LEDEN 2020

www.mestokyjov.cz

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – hraje DJ Siemens v sokolovně. Tombola,
občerstvení.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

Významné akce v okolí
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK OKOLO VŘESOVIC

vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč
5.2. (ST) RADŮZA S KAPELOU (koncert)
vstupné 380 Kč
11.2. (ÚT) DECHOVÁ HUDBA ŠARDIČANKA (koncert)
vstupné 180 Kč
13.2. (ČT) ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo pro dospělé)
Hrají: M. Dolinová, Sandra Pogodová, Vincent Navrátil, Milan Duchek.
vstupné v předprodeji 350 Kč; na místě 370 Kč
18.2. (ÚT) LADISLAV ŠPAČEK: Etiketa není věda
vstupné 390 Kč
23.2. (NE) FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA
24.2. (PO) HANA MACHALOVÁ: Do světa (beseda)
vstupné 150 Kč
4.3. (ST) THE ROOSTERS THEATRE (taneční, akrobatická a komediální kabaretní
show v podání profesionálních mužských umělců)
vstupné 370 Kč
10.3. (ÚT) DECHOVÁ HUDBA VALAŠKA (koncert)
vstupné 180 Kč
17.3. (ÚT) APOLLON KVARTET (koncert KPH)
vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč
21.3. (SO) OBUŠKU, Z PYTLE VEN (pohádka pro děti s rodiči)
vstupné 150 Kč
22.3. (NE) JARNÍ ZPÍVÁNÍ
29.3. (NE) VYLETĚLA HOLUBIČKA (XXIX. ročník soutěže dětských zpěváčků)
2.4. (ČT) VZHŮRU DOLŮ (divadlo pro dospělé)
vstupné 340 Kč
Hrají: M. Steinmasslová, D. Homolová, A. Krejčíková, J. Zindulka.
7.4. (ÚT) DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI (koncert)
vstupné 180 Kč
16.4. (ČT) BABORÁK ENSEMBLE (koncert KPH)
vstupné 350 Kč, studenti a senioři 290 Kč, děti do 15 let 50 Kč
21.4. (ÚT) COMMEDIA DELL’ARTE 2. (divadlo pro dospělé)
vstupné 370 Kč
28.4. (ÚT) JIŘÍ KOLBABA: Velký okruh jihem Afriky (fotoshow)

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

1.1.

Připravujeme
2.2.

(NE) Jednou budu králem – v 15:00 h premiéra časosběrného dokumentárního filmu Tomáše Kubáka a Lucie Tomanové zachycující přípravy a průběh
Jízdy králů ve Skoronicích. Premiéra se uskuteční za podpory Města Kyjova
a obce Skoronice v Kině Panorama Kyjov. Program po premiéře: Jura Petrů
(cimbál), chlapi z Mužského sboru z Kyjova (zpěv). V 18:00 h druhá projekce
filmu. Vstupenky do kina rezervujete či zakoupíte v Informačním centru, na
pokladně MKS nebo v kině.			
vstupné 100 Kč

28.2.

(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
v Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

vstupné 190 Kč

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
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 – únor 2020 je 14.1. (ÚT).
Změna programu vyhrazena.

(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). Vykonáš-li tyto dobré skutky,
obdržíš v cíli výletu vkusný odznak, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře.
Účast na této akci se započítává do soutěže O zlatého turistu 2017–2021. Další
podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík), www.
kct-vresovice.webnode.cz.

JEDNOU BUDU KRÁLEM

Hrají: M. Daniel, A. Marečková, G. Štefanová, M. Dalecký, S. Stankov, R. Slovák.

(SO) v 16:00 h Vánoční koncert DH Miločanka – v KD.
(PÁ) ve 20:00 h Oldies Párty – v KD.
(SO) ve 20:00 h XVII. Farní ples – k tanci a poslechu hraje Vonička V-Band
v KD v Želeticích. Bohatá tombola i půlnoční překvapení.
vstupné 100 Kč

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

PLESOVÁ SEZONA 2020:

M
A

Areál Bukovanský mlýn

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

Lovčice

R

(ÚT) 9:30–11:30 Kresba
(ČT) 9:30–11:30 Bramborové razítko
(ÚT) 9:30–11:30 Náhrdelník od paní Zimy
(ČT) 9:30–11:30 Barvy a zvuky zvířat

ZD
A

21.1.
23.1.
28.1.
30.1.

Udělejte něco pro své zdraví
BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE V AREÁLU
MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV
od 30.11.
(PO–PÁ)

(SO) Město Kyjov opět otevírá pro veřejnost ledovou plochu.
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

▶ Bruslí se v blocích dlouhých 90 min. Vstupné se platí vždy za jeden blok. Mezi jednotlivými bloky probíhá údržba ledové plochy v délce 30 min.
▶ Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků a informací o vstupném
naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

Nepřehlédněte!
▶ Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička, které se uskuteční 29.3. (NE) – bližší informace na tel.: 518 614 525 (programové oddělení), přihlášky
zasílejte na: program@mkskyjov.cz, uzávěrka přihlášek 31.1. (PÁ).

Městské kulturní středisko

Kino Panorama

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

4.1.

7.1.

11.1.
14.1.

17.1.
22.,23.1.

24.1.

25.1.
31.1.

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

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá Myslivecký spolek Hubert Kostelec
v estrádním sále KD Kyjov. K poslechu a tanci hraje skupina Nature Therapy
Ludvíka Čihánka. Zvěřinové speciality, věcné a zvěřinové ceny. Předprodej
proběhne 2.1. (ČT) 16:00–18:00 v pokladně KD Kyjov nebo na tel.: 724 327
379 (pan Doležal).			
vstupné vč. místenky 250 Kč
(ÚT) v 19:00 h Novoroční koncert s přípitkem: Komorní orchestr města
Kyjova a Carmina Vocum – v divadelním sále KD Kyjov. Soubor s neoficiálním názvem „Komorní orchestr ZUŠ Kyjov“ vznikl v září 2004 jako doprovodné těleso kyjovského pěveckého sboru Carmina Vocum. Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoárem. V současné
době má dvacet stálých členů z řad neprofesionálních hudebníků i studentů
a absolventů konzervatoří a vysokých uměleckých škol. V září roku 2008 se
hudebníků ujalo město Kyjov, bylo založeno občanské sdružení a soubor přijal nový název Komorní orchestr města Kyjova. Pevné zázemí má stále u ZUŠ
Kyjov, v jejíchž prostorách od svých počátků pravidelně zkouší. Repertoár
zahrnuje díla klasické (Vivaldi, Mozart, Grieg, Suk) i populární (Anderson,
Badelt) hudební literatury; soubor nadále pokračuje ve spolupráci se sborem
Carmina Vocum. Na postu sólisty se často uplatňuje sám dirigent, umělecký
vedoucí a tenorista v jedné osobě, Mario Kudela. V tom případě jeho taktovku
přebírá začínající dirigent Radek Šalša. Práci na zkouškách hráči zúročují na
pravidelných koncertech doma i za hranicemi. Pěvecký sbor Carmina Vocum
byl založen v roce 1990 skupinou nadšenců sborového zpěvu původně jako
sbor ženský, ale postupem času se přetransformoval ve sbor smíšený. Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období od renesance po současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu a úpravy
lidových písní. vstupné 180 Kč, senioři a studenti 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples zahrádkářů – více v sekci Český zahrádkářský svaz Kyjov.
(ÚT) v 19:00 h Kumpanovi muzikanti – v divadelním sále KD Kyjov. Hudební uskupení 13 špičkových hudebníků vzniklo v roce 2001. V čele stojí zakladatel Vlado Kumpan, koncepční hlava a tažný kůň této sestavy, která je na poli
současné české dechohudby řídkým fenoménem. Všichni muzikanti jsou perfekcionisté a sólisté, rozpálili svým vystupováním již mnohá srdce a sklidili
řadu úspěchů a ocenění. Za zatím největší považují své vystoupení v jednom
z nejprestižnějších hudebních chrámů světa, Carnegie Hall v New Yorku, kde
vystupovaly všechny největší hvězdy hudebního světa.
vstupné 180 Kč
(PÁ) ve 20:00 h 64. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov – více v sekci Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace.
(ST,ČT) v 18:00 h Ples kurzu tance a společenské výchovy – v estrádním
sále KD Kyjov. Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít
možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců. Hraje kapela Madusong.					
vstupné 80 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Ples ZŠ J. A. Komenského – pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ
J. A. Komenského Kyjov, z.s. Hraje hudební skupina Nature Therapy Ludvíka
Čihánka. Skvělá zábava a bohatá tombola. Předprodej vstupenek a místenek
od 13.1. (PO) v Informačním centru Kyjova. vstupné 100 Kč, místenka 50 Kč
(SO) v 19:00 h VI. reprezentační ples Domova Horizont – více v sekci Domov Horizont, příspěvková organizace.
(PÁ) ve 20:00 h X. Dobový ples 30.–40. léta, 1. republika – Protektorát
B&M – v estrádním sále KD Kyjov. Otevřete oči, již přichází! Jedinečný ples
s noblesou doby Oldřicha Nového a Adiny Mandlové. Pojďte s námi elegantním krokem, za doprovodu skvělé kapely Melody gentlemen Lednice, vstoupit do „velkého světa“ exkluzivního baru Orient tak jako svůdný sedmilhář
Kristián. Tento ročník plesu bude mít právě takový nádech dálek jako lákavé
prospekty oddělení Afrika-Orient cestovní kanceláře úředníka Aloise Nováka. Je připraven stylový program, dobové fotoateliéry i ochutnávky vín. Pro
návštěvníky plesu v dobovém oblečení je připraveno překvapení. Rezervace
v pokladně KD nebo na tel.: 608 025 233. Pořádá MKS Kyjov a Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.
vstupné 250 Kč; místenka 45 Kč

Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
(kancelář)

tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862
www.kino-kyjov.cz

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
2.1.
(ČT) v 17:30 h Ledové království II USA *3D..................... 130 Kč/RV 468 Kč
2.,5.1.
(ČT) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Šťastný Nový rok ČR/SR...................... 130 Kč
3.,4.,12.1. (PÁ,SO,NE) v 17:30 h Zakleté pírko ČR............................... 120 Kč/RV 432 Kč
3.1.
(PÁ) ve 20:00 h Nenávist USA/titulky....................................................... 120 Kč
4.1.
(SO) ve 20:00 h Špindl 2 ČR........................................................................ 120 Kč
5.1.
(NE) v 15:00 h Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR................ 100 Kč/RV 360 Kč
5.1.
(NE) ve 20:00 h Le Mans´66 USA/titulky................................................. 120 Kč
8.1.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Sněžná mela Kanada/VB...................................... 50 Kč
8.1.
(ST) v 19:00 h Tenkrát podruhé Francie/titulky..................100 Kč/ČFK 80 Kč
9.,10.1.
(ČT) v 17:30 h, (PÁ) ve 20:00 h Na nože USA/titulky............................. 130 Kč
9.1.
(ČT) ve 20:00 h Poslední aristokratka ČR............................................... 100 Kč
10.1.
(PÁ) v 17:30 h Špióni v převleku USA.................................. 120 Kč/RV 432 Kč
11.1.
(SO) v 17:30 h Cats USA/VB/titulky.......................................................... 130 Kč
11.1.
(SO) ve 20:00 h Můj příběh ČR.................................................................. 120 Kč
12.1.
(NE) v 15:00 h Medvídci Boonie: Cesta do pravěku Čína.120 Kč/RV 432 Kč
12.1.
(NE) ve 20:00 h Dokonalá lež USA/titulky............................................... 130 Kč
15.1.
(ST) v 16:00 h Ženská na vrcholu ČR.....................................................BS 60 Kč
15.1.
(ST) v 19:00 h Výjimeční Francie/titulky..............................100 Kč/ČFK 80 Kč
16.,25.1.
(ČT,SO) v 17:30 h Dolittle USA *2D..................................... 130 Kč/RV 468 Kč
16.,18.1.
(ČT,SO) ve 20:00 h Mizerové navždy USA/titulky.................................. 120 Kč
17.,26.1.
(PÁ) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Případ mrtvého nebožtíka ČR........... 130 Kč
17.1.
(PÁ) ve 20:00 h Pod vodou USA/titulky.................................................... 120 Kč
18.1.
(SO) v 17:30 h Dolittle USA *3D............................................ 150 Kč/RV 540 Kč
19.,30.1.
(NE) v 15:00 h, (ČT) v 17:30 h Ledové království II USA *2D
..................................................................................................... 100 Kč/RV 360 Kč
19.1.
(NE) v 17:30 h Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR................ 100 Kč/RV 360 Kč
19.1.
(NE) ve 20:00 h Karel Svoboda: Šťastná léta ČR..................................... 120 Kč
22.1.
(ST) v 19:00 h Matthias a Maxime Kanada/titulky.............100 Kč/ČFK 80 Kč
23.,24.1.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Králíček Jojo ČR/Nový Zéland/titulky...................... 130 Kč
23.,25.,26.,31.1.(ČT,SO) ve 20:00 h, (NE,PÁ) v 17:30 h Příliš osobní známost ČR........ 130 Kč
24.1.
(PÁ) ve 20:00 h Richard Jewell USA/titulky............................................. 120 Kč
26.1.
(NE) v 15:00 h Zakleté pírko ČR............................................ 120 Kč/RV 432 Kč
29.1.
(ST) v 19:00 h 25 km/h Německo/titulky................................90 Kč/ČFK 70 Kč
30.1.
(ČT) ve 20:00 h Vlastníci ČR/SR................................................................ 110 Kč
31.1.
(PÁ) ve 20:00 h Gentlemani USA/VB/titulky.......................................... 130 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

do 30.1.

do 31.1.

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

každý (ČT) 13:00–17:00 Fotografie z Kurzu kresby portrétů – přijďte nahlédnout, 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.
(PÁ) 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. Robert Rohál se zabývá
černobílou fotografií a nejraději fotí lidi, které stylizuje do různých postav
a příběhů. Fotí a vystavuje přibližně patnáct let. Robert Rohál působí léta
v kulturních i mediálních sférách. Skoro dvacet let pracoval v novinách, po-

sledních pět let působí v KD v Kroměříži. Kromě publikování textů vesměs
z kulturních oblastí, je autorem řady knížek ze světa populární hudby a filmu.
6.1.
(PO) v 9:00 h Půjčování knih uživatelům CSS Kyjov – v jídelně CSS Kyjov.
od 7.1.
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 u Marie Kováčové na
e-mailu: mariekovacova.vr@seznam.cz, tel.: 603 202 290. kurzovné 1 600 Kč
8.1.
(ST) v 17:00 h Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala – ve studovně-čítárně.
					
vstupné 50 Kč
4.2.
(ÚT) v 15:00 h V. Kurz kresby – zájemci se mohou přihlásit tel.: 603 447 852
nebo e-mailem: reditelka@knihovna-kyjov.cz.
5.2.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – první přednáška v přednáškovém sále knihovny. Více informací a případné přihlášení je možno provést osobně v knihovně u p. Martiny Hradilové (oddělení pro děti a mládež),
tel.: 518 614 359, e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz.
▶ od ledna 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.
do 9.2.
(NE) Výstava „Bude zima, bude mráz...“ – v nové budově muzea.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov
info@prazirnakyjov.cz

13.1.

25.1.

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

(PO) v 18:00 h Přednáška Pavla Teličky s tématem fungování EU a postavení ČR v ní – Pavel Telička je bývalý poslanec Evropského parlamentu za
ČR a bývalý místopředseda Evropského parlamentu. Zakladatel a předseda
politického hnutí Hlas, které bylo založeno v únoru 2019.
(SO) v 19:00 h Rumová degustace: Úvod do rumového světa – zveme Vás na
další řízenou degustaci v řadě RumMe Academy! Těšit se můžete na 7 vzorků
vyhlášených rumů napříč světovým spektrem. V úvodu Vás uvítáme welcome
drinkem (samosebou v něm bude i rum), večer budeme prokládat i čokoládou a budete mít možnost seznámit se i s různými podobami třtiny, melasy
a dalšími zajímavostmi z průběhu výroby. Počet je omezen pouze na 20 účastníků.			
vstupné pouze v předprodeji 690 Kč

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

18.1.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Aga Twardoch quartet – koncert v rámci projektu Jazz
v Kostce X v Pražírně Kyjov. Jedná se o nový mezinárodní (CZ, PL, BR) autorský projekt polské zpěvačky a skladatelky Agnieszky Twardoch. Repertoár
se skládá z převážně autorských písní stylisticky pevně zakořeněných v blues
a jazzu s elementy popu a polské avantgardní scény 80. a 90. let. Silná bluesová melodika se zde propojuje se slovanskou melancholičností. Texty jsou
inspirované polskou poezií 20. stol. a autorčinými osobními prožitky. Cílem
tohoto projektu je propojit živelnost jazzové improvizace s proaranžovanými formami a silnými melodiemi. Aga Twardoch quartet přináší na českou
a polskou scénu ojedinělý a svěží pohled na retro. Autorčina neobvyklá barva
hlasu s propojením elektrické kytary dají posluchači spočinout v příjemné atmosféře a vychutnat si odkaz, který se v písních ukrývá. vstupné 100/70 Kč

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

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

▶ Pivovarské kulinářské speciality na leden: Burgery a cheeseburgery – přijďte ochutnat
náš čerstvý a šťavnatý burger nebo cheeseburger.
6.,13.,20.,27.1.(PO) 19:00–21:30 Chytrý kvíz – poskládejte tým do 9 členů a přijďte si ověřit
své znalosti s dalšími týmy.
7.1.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – PANTER – Cascadian Dark Ale, tmavé silné
pivo 15%, svrchně kvašený, nefiltrovaný a nepasterizovaný. Cascadian Dark

Ale je nový pivní styl pyšnící se svou historií teprve od roku 2003. V tomto
pivu o dominanci soupeří chuť tmavě pražených zrn proti vysoké hořkosti
chmele z amerického severozápadu. Výsledkem je robustní chuťový profil.
Cascadian Dark Ale se hodí k žebírkům a barbecue.

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

▶ 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.
20.–26.1.
(PO-NE) Ochutnávka vína z vinařství našeho regionu – ve vinotéce Kyjov
na Palackého ulici.

Tetky z Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov

4.1.

Pravidelné akce:
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.

▶ každý lichý týden ve (ST) 14:00–16:00 Cvičení a ergoterapie, půjčování literatury
a kompenzačních pomůcek

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

6.1.

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

tel.: 777 128 849

barka@kyjov.charita.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

(PO) Začíná zápis do jarního semestru jazykových kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny – připravíme vás ke státní
maturitě a jazykovým zkouškám. Přihlášky podávejte osobně, online, na tel.:
603 281 237 a e-mailu: info@jazykovka-kyjov.cz.
(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 25.1. (SO) na tel.: 603 281 237
nebo e-mailu: info@jazykovka-kyjov.cz.

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

8.1.

15.1.
17.1.

20.1.

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

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

23.1.

tel.: 515 284 814, 777 514 603 (Mgr. Ivana Kopková)
kopkova@zsjoklik.cz

(ČT) v 16:00 h Kroužek „Oříšek“ pro budoucí prvňáčky v ZŠ Dr. Joklíka Kyjov – pro rodiče je připravena přednáška speciální pedagožky na téma
„Školní zralost“ a pro děti sluchová, zraková a mluvní cvičení. Uskuteční se ve
třídách 1.A a 1.B.

ZŠ Montessori Kyjov
tř. Komenského 1356/30, 697 01 Kyjov
info@montessorikyjov.cz

14.1.
21.1.

tel.: 732 532 476
www.facebook.com/montessorikyjov

(ÚT) v 18:00 h Rovnátka u dětí – proč, kdy a jak zamířit s dětmi na ortodoncii, kolik to stojí a jaké jsou hlavní efekty ortodontické léčby. Přednáší
ortodontistka MDDr. Eva Horáková.
(ÚT) v 18:00 h Beseda o Montessori metodě – zkušené pedagožky promluví
o tom, jaké jsou hlavní přínosy Montessori pedagogiky, která respektuje přirozený vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy.

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich drobné
opravy, nebo jejich vyzkoušení.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

11.1.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 305 347
www.ssakyjov.cz

(SO) 8:30–11:30 Den otevřených dveří – začátky prohlídek v 8:30 h, v 9:00 h,
v 9:30 h, v 10:00 h, v 10:30 h a poslední v 11:00 h. Srdečně zveme vycházející
žáky i jejich rodiče. Přijďte si prohlédnout školu, dílny a získat informace,
které vám pomohou při rozhodování o budoucím povolání.

Domov Horizont, příspěvková organizace
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
www.horizontkyjov.cz

25.1.

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

(SO) v 19:00 h VI. reprezentační ples Domova Horizont – koná se pod záštitou náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala. Pořádá Občanský spolek
rodičů a přátel Domova Horizont v estrádním sále KD v Kyjově. Program
plesu: ve 20:00 h zahájení ředitelem domova Horizont Mgr. Janem Hanáčkem
a slavnostní polonéza uživatelů Domova Horizont; ve 22:30 h soutěž o ceny;
ve 23:00 h překvapení zaměstnanců Domova Horizont; ve 2:00 h ukončení
plesu. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Ferrum a CM Hudci z Kyjova. Předprodej vstupenek od 16.12. (PO) u paní Lenky Horákové v Domově
Horizont na tel: 518 614 893.		
vstupné 150 Kč

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Luční 2594/3, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
navratil@kyjovskavinoteka.cz

tel.: 518 614 526, 777 537 040
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)

Otevírací doba: (ÚT, PÁ) 8:00–11:45, 13:00–16:30.
www.zahradkarikyjov.cz
11.1.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples zahrádkářů – pořádá ČZS v Kyjově v estrádním sále KD Kyjov. Hraje Apollon, bohatá soutěž o ceny. Ples je pořádán za finanční podpory města Kyjova. Předprodej v kanceláři ČZS (ÚT,PÁ)
8:00–16:30, tel.: 777 537 040.		
vstupné vč. místenky 180 Kč

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov
Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov
www.zsjoklik.cz

(SO) 8:00–12:00 Den otevřených dveří – SOU Kyjov, Havlíčkova srdečně
zve vycházející žáky na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24.
Přijďte si prohlédnout naše dílny, školu a získat informace, které vám pomohou při rozhodování o budoucím povolání.

Nádražní 471, 697 01 Kyjov
kudlickova.s@ssakyjov.cz

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

(ST) v 15:00 h Den otevřených dveří pro uvedené obory – 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium), 5341-M/03 Praktická sestra (čtyřleté studium).
(ST) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro
žáky 9. tříd
(PÁ) ve 20:00 h 64. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov – hraje kapela Nature Therapy Ludvíka Čihánka v estrádním sále KD Kyjov. Pořádá SRPŠ Kyjov, ples bude zahájen polonézou studentů. Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat na sekretariátě školy.
			
vstupné 200 Kč; místenka 50 Kč
(PO) ve 14:30 h Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro
žáky 5. tříd

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

Střední škola automobilní Kyjov,
příspěvková organizace

Jazyková škola Kyjov

(SO) v 17:00 h Novoroční koncert – v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kyjově. Účinkují: Varmužova CM, MS z Kyjova, Tetky z Kyjova, Děcka ze
Skoronic. Sólisté: Katka Martykánová, Hana Varmužová, Jan Gajda s rodinou,
Bohdana Menšíková, Jana Neničková. Cimbál: Jiří Petrů, kytara: Vítězslav
Začal, slovem provází: Josef Holcman, ozvučení: Kamil Macuch. Koncert se
uskuteční za laskavé podpory Mgr. Františka Lukla, MPA, starosty města Kyjova.

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) Deskové hry s Michalem
▶ Každý (PÁ) Promítání
Téma měsíce: Naděje
9.1.
(ČT) ve 14:00 h Motivační koláž
16.1.
(ČT) ve 14:00 h Lívance
23.1.
(ČT) ve 14:00 h Vizážistika

11.1.

klubovna: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov (v budově sídla Fénix o. p. s)
tel.: 737 655 225, 725 074 410 roskakyjov.hodonin@seznam.cz www.roska-kyjov.maweb.eu

petruhana@seznam.cz

Klub Bárka

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

Roska Kyjov

25.1.

tel.: 776 608 960

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
stredisko@skautkyjov.cz

1.2.

tel.: 776 894 260
www.skautkyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Skautský ples – hraje Vonička V-band v KD Kostelec. Předprodej vstupenek na www.skautkyjov.cz/ples.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
MgA. Hana Blažková – hlavní program ÚT
(tel.: 728 333 182, h.popovska@seznam.cz)
Lucie Fichtlová – hlavní program ČT
(tel.: 774 937 510, fichtlova@icloud.com)
Radka Galko – odpolední program
(tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky
(tel.: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každou (ST) 9:00–11:00 se schází dětská skupina STONOŽKA – zvány jsou všechny
maminky s dětmi s nějakým postižením.
2.1.
(ČT) 9:30–11:30 Prohlížíme si knížky
7.1.
(ÚT) 9:30–11:30 Ohňostroj
9.1.
(ČT) 9:30–11:30 Stezka bosou nohou
14.1.
(ÚT) 9:30–11:30 Sněhuláci
16.1.
(ČT) 9:30–11:30 Zasněžený stromeček

