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

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

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.
Kurzy pro pečující v Educante:
▶ Jedná se o vzdělávací program sestávající ze sedmi odborně vedených kurzů, díky kterým si pečující zvýší kvalifikaci v péči o blízkou osobu. Drobné občerstvení k dispozici.
					
kurz zdarma
4.2.
(ÚT) 10:00–16:00 Jak zvládnout péči a nezbláznit se – PhDr. Tomáš Laz.
18.2.
(ÚT) 10:00–16:00 Důvěra a její důležitost při péči – Mgr. Bc. Martina Kalábová.

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

mirostas@seznam.cz

4.2.
11.2.
18.2.

(ÚT) Ratíškovice (zast. U Hájenky) – Dubňany (5,7 km)
v 9:14 h, bus
(ÚT) Hovorany (kostel) – Dubňany (9,4 km)
v 9:39 h, bus
(ÚT) Lovčice (zast. na kopci) – rozc. Vlčí jáma – Bukovany (5,3 km)
					
v 9:11 h, bus
25.2.
(ÚT) Kyjov (od nětčických sklepů) – Relaxx – Čeložnice (7,5 km)
						
v 9:00 h, pěšky

Archlebov
Archlebov 2, 696 33 Archlebov
ou.archlebov@razdva.cz

8.2.

tel.: 518 633 522
www.obecarchlebov.cz

(SO) ve 20:00 h Krojovaný ples Mikroregionu Ždánicko – tradiční ples
se bude konat v tělocvičně ZŠ Archlebov. Ples bude zahájen předtančením
České besedy. K tanci a poslechu zahraje DH Galánka. Bohatá tombola
a občerstvení zajištěno.
vstupné 100 Kč, krojovaní zdarma

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

1.2.

7.2.
15.2.

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

(SO) ve 13:00 h XXIII. ročník Koštu slovácké slivovice a jiných destilátů – pořádá Mužský sbor Bukovany v sále sokolovny v Bukovanech, k tanci
a poslechu zahraje CM Pavla Petržely, mužský sbor z Veselí nad Moravou,
mužský a ženský sbor z Moravské Nové Vsi, k občerstvení masné výrobky
od firmy Kružica a guláš z divočáka.
(PÁ) v 16:00 h Dětský maškarní karneval s diskotékou – hravé odpoledne
pro děti v sále sokolovny v Bukovanech, občerstvení zajištěno, pořádá obec
Bukovany ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bukovany.
vstupné dobrovolné
(SO) Fašaňk – obchůzka obcí s CM Stužka, sraz masek ve 13:00 h před sokolovnou, v 18:00 h pochovávání basy v sále sokolovny, pořádá obec Bukovany
a chasa z Bukovan.

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

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.

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

8.2.
9.2.

22.2.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO) v 19:00 h 9. ples aneb Když Bzenec tančí – ples Zámeckého vinařství
Bzenec v KD. K tanci hraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka a CM.
(NE) v 16:00 h Jak Kašpárek vařil živou vodu – divadlo v areálu zámku,
pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek.
(SO) v 19:00 h Fašanková zábava města Bzence – k poslechu a tanci hraje
DH Šardičanka a DJ Tarock v KD.

Kavárna La Desta Bzenec
27.2.

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

(ČT) v 18:30 h Výklad karet (jak funguje či nefunguje) – přednáší Hana
Šťastná v kavárně La Desta Bzenec. Rezervace 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

8.2.

22.2.
29.2.

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

(SO) ve 13:00 h Turnaj ve STIGA stolním hokeji – pořádá Orel jednota
Hovorany v prostorách pod farou.
(SO) ve 20:00 h XIV. Vinařský ples – pořádá Spolek Hovoranských vinařů,
z.s. v sále sokolovny. Více: www.vinozhovoran.cz.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples ve stylu retro – pořádá TJ Sokol Hovorany
v sále sokolovny.

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

1.2.
8.2.

15.2.

www.obec-kostelec.cz

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

(SO) ve 20:00 h Skautský ples – pořádá Junák – český skaut, středisko Kyjov,
z. s. v KD v Kostelci. Hraje Vonička V-band. Předprodej vstupenek na webu:
www.skautkyjov.cz/ples.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples s kapelou Bigbity Rock – pořádá Spolek
Volnočas ve spolupráci s obcí, SDH a ZO ČZS Kostelec v KD v Kostelci.
ZO ČZS Kostelec pro vás připraví ochutnávku vín. Místní ochotníci se představí scénkou „Slavnosti sněženek“.
(SO) ve 14:00 h V. ročník Koštu pálenek – pořádá SDH v KD v Kostelci.

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

Nechvalín
8.2.

(SO) ve 20:00 h Hasičský bál – hraje hudební skupina ŠIŠKA z Vracova
v sále Obecního domu ve Skoronicích.

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

do 14.2.
1.2.

(PÁ) Výstava „Moravské Slovácko: Imprese a verše“ – v KD.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples obce a SRPŠ – k tanci i poslechu zahraje
hudební skupina FERRUM v KD. Vystoupení TK Classic a TK Black and
White z Hodonína. Polonéza žáků ZŠ, míchané nápoje a degustace rumů,
fotokoutek. Předprodej vstupenek 30.1. (ČT) 17:00–19:00 v KD.
6.2.
(ČT) v 15:30 h Výběrové kolo Dětské pěvecké soutěže – v KD.
8.2.
(SO) ve 20:00 h Župní maškarní ples – v sokolovně Svatobořice.
15.2.
(SO) ve 20:00 h Disco ples – v KD.
22.2.
(SO) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka obcí
23.2.
(NE) ve 14:00 h Dětský maškarní karneval – v KD.
25.2.–30.6. (ÚT–ÚT) Výstava obrazů MUDr. Petry Jarošové – v KD. Vernisáž výstavy
proběhne 25.2. (ÚT) v 18:00 h.
28.–29.2. (PÁ–SO) Degustace ovocných pálenek – v KD.
Připravujeme:
1.3.
(NE) ve 14:00 h Otevření Muzea internačního tábora
5.3.
(ČT) v 18:00 h Kouzelná planeta – v KD. Cestovatelé Kateřina a Miloš Matoni nám představí záhadnou a drsnou Namibii.

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

8.2.

22.2.
23.2.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá FS Šardičan v Obecní hale U Orla.
Hraje DH Zlaťanka, je připravena bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Pyžamový ples – pořádají mažoretky ze Šardic v Obecní hale
U Orla. Hraje DJ Nico, je připravena bohatá tombola.
(NE) ve 14:00 h Fašaňkové odpoledne s pochováváním basy – pořádá FS
Šardičan v Obecní hale U Orla.

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

29.2.

tel.: 518 388 207
www.temice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá OÚ v sále sokolovny. Hraje skupina
MADUSONG. Občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.

Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155
obec@vacenovice.cz
starosta@vacenovice.cz
www.vacenovice.cz

22.2.

23.2.

(SO) ve 20:00 h Krojový ples na podporu muzea ve Vacenovicích – hrají
DH Sobuláci a CM Hantál a Oskoruška v sále Hospody U Letochů ve Vacenovicích. Předtančení provedou členové Omladiny a Oskorušky, o půlnoci
bude „zapálen“ fašaňk tancem Pod šable.
(NE) Fašaňková obchůzka – tradiční fašaňkovou obchůzku s CM pořádá
Národopisná společnost Vacenovice, z.s. Začátek ve 14:00 h před OÚ ve Vacenovicích.

15.2.

8.2.

14.2.
15.2.
29.2.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) ve 20:00 h Ples města Vracova – pořádá město Vracov ve sportovní
hale ve Vracově. K tanci a poslechu hraje DH Gloria a IMAGINE & WMW.
Ples zahájí žáci MZŠ Vracov polonézou. Připravena bude vinotéka s ochutnávkou vín. Předprodej vstupenek od 27.1. (PO) v Informačním centru města Vracova.				
vstupné 150 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Ples školy – zveme všechny věkové kategorie do sportovní
haly ve Vracově. Předtančení polonézy, skvělá atmosféra. Zahraje skupina
APOLLON a DISCO TAROCK.
(SO) v 19:00 h Senior bál – ve sportovní hale ve Vracově, skvělá atmosféra
a výborné domácí zákusky.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – druhý ročník ve sportovní hale. K tanci
a poslechu bude hrát DH Vracovjáci a CM Friška. Ples bude zahájen předtančením Moravské besedy, bohatá tombola, vinotéka a občerstvení.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

1.2.

29.2.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Dětský krojový ples – v KD. Hraje DH Veselá muzika z Ratíškovic a CM Malena z Ratíškovic. Předtančení Moravské besedy, bohatá
tombola, občerstvení.
(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – v KD. Diskotéka DJ Simens, bohatá tombola, občerstvení.

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

7.2.

9.2.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(PÁ) v 17:00 h 4. cestovatelská beseda „Tajuplná Afrika“ – pořádá Městská
knihovna a Infocentrum Ždánice v Městské knihovně (2. patro). Expedice
rodiny Márových do čtyř států Jižní Afriky. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
(NE) v 15:00 h Dětský maškarní karneval – pořádá DDM Ždánice v KD.
Taneční soutěže, diskotéka, vystoupení mažoretek, bohatá tombola.		
				
vstupné dobrovolné

Lovecká 678, 696 32 Ždánice
hvezdarna@muzdanice.cz

tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – první ročník pořádá TJ Sokol Věteřov v tělocvičně budovy OÚ Věteřov. Večerem bude provázet kapela Los Playboys,
o předtančení a zábavní program se postará věteřovská mládež. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.			
vstupné 120 Kč

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

7.,14.,21.,28.2.(PÁ) ve 14:00 h, v 16:00 h a v 18:00 h Astropořady – pozorování Slunce
a hvězdné oblohy, pohádka O nemocném sluníčku.
13.2.
(ČT) v 18:00 h Kosmologie a Nobelovy ceny za fyziku – přednášet bude
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

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

8.2.
22.2.

starosta@zeletice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – v KD.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ostatková zábava – v KD.

1.2.

22.2.
28.2.

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Divadelní bál – hraje Plus Music Band v sokolovně, téma
plesu: Evropské národy.
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples s pochováváním basy – hraje DH Vinařinka
v sokolovně.
(PÁ) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně, občerstvení zajištěno, v 19:00 h
zahraje CM.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) ve 20:00 h Školní ples – k tanci a poslechu hraje Vávra&Ventrča v KD.
Předtančení zajistí mažoretky, bohatá tombola.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

PLESOVÁ SEZONA 2020 POKRAČUJE:
1.2. (SO)
8.2. (SO)
15.2. (SO)
28.2. (PÁ)
6.3. (PÁ)

Farní ples
Včelařský ples
Sklářský ples
Reprezentační ples města Kyjova
Ples basketbalistů

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ÚNOR 2020

PŘIPRAVUJEME:
4.3. (ST) THE ROOSTERS THEATRE
vstupné 370 Kč
Taneční, akrobatická a komediální kabaretní show v podání
profesionálních mužských umělců.
10.3. (ÚT) DECHOVÁ HUDBA VALAŠKA (koncert)
vstupné 180 Kč
12.3. (ČT) KOLLÁROVCI (koncert)
vstupné 400 Kč
17.3. (ÚT) APOLLON QUARTET (koncert KPH)

vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč

www.mestokyjov.cz

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
Hrají: M. Daniel, A. Marečková, G. Štefanová, M. Dalecký a další.
24.4. (PÁ) KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI (dětské představení)

vstupné 195 Kč

28.4. (ÚT) JIŘÍ KOLBABA: Velký okruh jihem Afriky (fotoshow)

vstupné 190 Kč

30.5. (SO) KYJOVSKY ŠKOPEK (festival dobrého piva a skvělé zábavy)
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

•

ONLINE přes SÍŤ TICKETPORTAL: www.ticketportal.cz

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 – březen 2020 je 14.2. (PÁ).
Změna programu vyhrazena.

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

Významné akce v Kyjově
2.2.

vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

21.3. (SO) OBUŠKU, Z PYTLE VEN (pohádka pro děti s rodiči) vstupné 150 Kč
22.3. (NE) JARNÍ ZPÍVÁNÍ před radnicí
29.3. (NE) VYLETĚLA HOLUBIČKA (XXX. 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) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (dětské představení)
vstupné 195 Kč
16.4. (ČT) BABORÁK ENSEMBLE (koncert KPH)

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

20.3. (SO) HRUBÁ HUDBA (koncertní projekt kapely Lesní zvěř, Jiřího
Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka

Vacenovice

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.
16.2.
(NE) v 18:00 h Bylinky pro posilu imunity a prevenci rakoviny, cestopis
Hledání z Egypta

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

22.2.

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

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

podatelna@bzenec.cz

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

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

M
A

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

Městský kulturní klub Vracov

R

Seifertovo náměstí 760/3, 69701 Kyjov
michal.devecka@gmail.com

Skoronice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

ZD
A

Náboženská obec Církve československé husitské
v Kyjově

▶ Kontaktní výběh s oslíky.
Únorové akce:
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.
Připravujeme:
27.–29.3. (PÁ–NE) Rybí speciality

28.2.

JEDNOU BUDU KRÁLEM

(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. V 15:00 h vyprodáno, v 18:00 h
ještě volné vstupenky. 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

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách KD zahraje
orchestr Dušana Mathona ze Zlína, DJ a CM Jury Petrů. 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
Petr Salava, moderátor i DJ v jedné osobě. Pořadá město Kyjov, Městské kulturní středisko Kyjov a televize TVS. Předprodej vstupenek v Informačním
centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.
		
vstupné do sálu 400 Kč, do salonku 350 Kč a do předsálí 300 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
(PO–PÁ)

BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV

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
▶ Termín ukončení bude upřesněn – sledujte web města.
▶ 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.

8.2.–11.4.

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

(každou SO) Město Kyjov připravilo i na jaro 2020 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
Vstupné do bazénu hradí každý sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), ve 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd
(zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD
u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

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

1.2.
4.2.

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

(SO) v 19:30 h 18. Farní ples – více v sekci Římskokatolická farnost Kyjov.
(ÚT) v 19:00 h Lukáš Klánský: Recitál – v divadelním sále KD. Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé
generace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích a úspěšným
vystoupením na festivalech v ČR, ale i v Evropě se stal jak vyhledávaným
sólistou, tak komorním hráčem. V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria
první cenu na Mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. Lukáš se narodil 22.3.1989 v Praze, je laureátem mnoha mezinárodních soutěží. Vystupuje s předními českými orchestry. Je členem úspěšného
Lobkowicz tria. Lukáš pedagogicky působí na Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy.
		
vstupné 180 Kč, senioři a studenti 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč
5.2.
(ST) v 19:00 h Radůza s kapelou – v divadelním sále KD. Radůza – její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993
objevila Zuzana Navarová a již tři dny nato zpívala ve svatyni českých zpěváků,
v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla stejnou
čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných
sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala
několik zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajícím především z české tradice, zaujala
i publikum v zahraničí, například Polsku a Francii. Tentokrát nám představí se
svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového alba Muž
s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se také zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů.		
vstupné 380 Kč
8.2.
(SO) ve 20:00 h 18. Včelařský ples – pořádá ZO Český svaz včelařů, z.s.
Kyjov v estrádním sále KD. Hraje DH Bojané, doprovodný program: GyTa
Kyjov. Medová tombola, ochutnávka medu a medoviny. Informace o vstupenkách na tel.: 721 213 662 nebo na e-mailu: rudolfplachy@tiscali.cz.
				
vstupné vč. místenky 250 Kč
9.2.
(NE) v 15:00 h Kašpárek v rohlíku Revirvál – v estrádním sále KD. Veselý
a nabíjející koncert představí mladé nadějné muzikanty. V mezičase koncertu se budou prezentovat mnohé kroužky DDM Kyjov.
			
vstupné dospělý 60 Kč, dítě 20 Kč, v kostýmu zdarma
11.2.
(ÚT) v 19:00 h DH Šardičanka – v divadelním sále KD. Šardičanka se v roce
1957 poprvé představila na veřejnosti, hrálo v ní 13 muzikantů, chlapců ze
Šardic, které učil pan učitel hudby Josef Frýbort. Prvním kapelníkem se stal
křídlovák František Kohoutek, v roce 1980 se kapelníkem stal Jan Zahrádka..
V soutěži O zlatou křídlovku se v roce 1989 umístila na pěkném 3. místě.
Od roku 1991 byl kapelníkem klarineťák Ladislav Zahnaš. V roce 1993 Šardičanka nahrála svoje první CD s názvem „Pěsničko slovácká“ a v roce 1997
k výročí 40 let trvání druhý nosič s názvem „Jedů Šardičané“. Současným
kapelníkem je Ivo Zoubek.			
vstupné 180 Kč
12.2.
(ST) v 15:30 h Dětský maškarní karneval – v estrádním sále KD. Odpoledne
plné her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka, kouzelníkem
Jirkou Hadašem a klauny Jájou a Pájou. Program má název Kosmohrátky. Na
masky čeká sladká odměna. Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky.
			
vstupné 50 Kč, platí děti i doprovod
13.2.
(ČT) v 19:00 h Čarodějky v kuchyni – v divadelním sále KD. Co se stane, když
osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské
show? Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než
chilli paprika, atmosféra hustší než bešamelová omáčka. Kdo koho utáhne na
vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky. Režie: Roman
Štolpa. Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Vincent Navrátil, Milan
Duchek.
vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 370 Kč
15.2.
(SO) ve 20:00 h 54. Sklářský ples – pořádá Vetropack Moravia Glass, a. s.
a odborová organizace VMG v estrádním sále a v přilehlých prostorách KD.
Hraje DH Sobuláci a hudební skupina Ferrum. Prodej vstupenek na tel.:
518 733 134.				
vstupné 250 Kč
15.2.
(SO) ve 20:30 h Klubovka s Ukulele Troublemakers a Začalovcem – taneční večírek s oblíbenými kapelami v Klubu Nětčice (naproti hospody U Jančů).					
vstupné 150 Kč
18.2.
(ÚT) v 19:00 h Ladislav Špaček: Etiketa není věda – o etiketě vážně i vesele
v divadelním sále KD. Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali
jako slon v porcelánu. Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět v žádném dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým
oblekem? Umíme se správně představit? Kdo nastupuje první do výtahu? Na
desítky otázek dostanete v pořadu odpovědi. A co víc: budete překvapeni, jak
může být etiketa zábavná.			
vstupné 390 Kč

23.2.
24.2.

28.2.

(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka se Slováckým souborem Kyjov – průvod vyjde od hospody U Jančů. Zve vás Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov.					
vstup volný
(PO) v 18:00 h Hana Machalová: Do světa – v divadelním sále KD. Naučte
se fígly profi cestovatelů (cestujte chytře, levně a často), jak zařídit cesty za
rozpočet, který si může dovolit každý. Hana Machalová je autorkou knihy
„Do světa“.				
vstupné 150 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – více v sekci Významné
akce v Kyjově.

tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
1.,14.,21.2. (SO,PÁ) v 17:30 h Tlapková patrola: Vždy ve střehu USA
.....................................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
1.,27.2.
(SO,ČT) ve 20:00 h Příliš osobní známost ČR........................................130 Kč
2.2.
(NE) v 15:00 h a v 18:00 h Jednou budu králem ČR..............................100 Kč
3.–9.2.
(PO–NE) Z technických důvodů bude Kino Panorama zavřeno!
12.2.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Pat a Mat: Kutilské trampoty ČR.......................50 Kč
12.2.
(ST) v 19:00 h Srdcová královna Dánsko/Švédsko/tit. ..... 110 Kč/ČFK 90 Kč
13.2.
(ČT) v 17:30 h Šťastný Nový rok ČR/SR..................................................120 Kč
13.2.
(ČT) ve 20:00 h Můj příběh ČR.................................................................110 Kč
14.,21.2.
(PÁ) ve 20:00 h Chlap na střídačku ČR....................................................130 Kč
15.,23.,29.2. (SO,NE) v 17:30 h Chlap na střídačku ČR...............................................130 Kč
15.2.
(SO) ve 20:00 h Malé ženy USA/titulky....................................................120 Kč
16.2.
(NE) v 15:00 h Ledové království II USA *2D....................100 Kč/RV 360 Kč
16.2.
(NE) v 17:30 h Příliš osobní známost ČR................................................130 Kč
16.2.
(NE) ve 20:00 h Bídníci Francie/titulky....................................................110 Kč
18.2.
(ÚT) v 17:30 h Zakleté pírko ČR...........................................120 Kč/RV 432 Kč
18.,20.2.
(ÚT,ČT) ve 20:00 h Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harle Quinn)
USA................................................................................................................140 Kč
19.2.
(ST) v 17:30 h Ledové království II USA *3D.....................130 Kč/RV 468 Kč
19.,22.2.
(ST,SO) ve 20:00 h Fantasy Island USA/titulky.......................................120 Kč
20.,28.2.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Ježek Sonic USA.......................................130 Kč/RV 468 Kč
22.2.
(SO) v 17:30 h Cesta za živou vodou Norsko......................120 Kč/RV 432 Kč
23.,27.2.
(NE) v 15:00 h, (ČT) v 17:30 h Super mazlíčci Německo/Čína
.....................................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
23.2.
(NE) ve 20:00 h Modelář ČR......................................................................120 Kč
25.2.
(ÚT) v 18:00 h André Rieu: 70 let mlád titulky
............................................................................200 Kč, senioři a studenti 180 Kč
26.2.
(ST) v 16:00 h Poslední aristokratka ČR............................................. BS 60 Kč
26.2.
(ST) v 19:00 h Daria ČR....................................................... 120 Kč/ČFK 100 Kč
28.,29.2.
(PÁ,SO) ve 20:00 h 1917 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.

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

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

3.2.
4.2.

6.2.

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
www.kino-kyjov.cz

Městská knihovna

12.2.
12.2.
18.2.
25.2.
28.2.

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

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

1.2.

8.2.

13.2.

tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

Otevírací doba: (ÚT–PÁ,NE) 15:00–17:00 nebo na domluvě
14.2.–6.3. (PÁ–PÁ) Výstava obrazů Petra Čmelíka – vernisáž výstavy proběhne 14.2.
(PÁ) v 17:30 h.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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.
23.2.
(NE) ve 13:00 h Bleší trh
1.3.
(NE) v 15:00 h Vernisáž výstavy „Svět kostiček“ – výstava potrvá do 28.6. (NE).

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
6.2.–1.3.
(ČT–NE) Výstava leteckých fotografií Pavla Křižky „Krajina kyjovského
Slovácka s nadhledem“ – pořádá Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Vernisáž
výstavy se uskuteční v prostorách galerie 6.2. (ČT) v 17:00 h.

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

(PO) v 9:00 h Beseda se spisovatelem MUDr. Petrem Němcem nad novou
knihou „Lovecké příběhy“ – v CSS Kyjov. 		
vstup zdarma
(ÚT) v 15:00 h Zahájení Kurzu kresby – přihlášky u paní ředitelky
M. Moudré (reditelka@knihovna-kyjov.cz, tel.: 518 324 828), 9 setkání
v přednáškovém sále.				
kurzovné 100 Kč
(ČT) v 17:00 h Taiwan – země, která neexistuje – cestovatelská přednáška
manželů Poulíkových v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Jihozápad USA – cestovatelská přednáška p. Petra Nazarova
v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Strach z vlastní proměny – přednáška p. Zdeňka Zamazala ve
studovně-čítárně.				
vstupné 50 Kč
(ÚT) dopoledne Komiksový worhshop Daniela Vydry – pro školy v přednáškovém sále.				
vstup volný
(ÚT) v 17:00 h Numerologie – Jiří Bartoň v přednáškovém sále.		
				
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 17:00 h Mezi svými rýmy – Petr H. Batěk (www.petrbatek.cz) v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné

Vlastivědné muzeum Kyjov

29.2.

Galerie Doma

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

tel.: 604 466 342
www.prazirnakyjov.cz

(SO) v 15:00 h Vernisáž výstavy „A uveď nás v pokušení“ – výstava ilustrací z knihy Kacířův kancionál. Před čtyřmi lety se v Kyjově působící tatér
kOki(R) ujal práce na ilustracích pro objemnou velkoformátovou knihu Kacířův kancionál, ilustrovaných textech Petra Polyho Pálenského, frontmana
legendární cross-overové kapely INSANIA. Výjevy z této bible provokace
ztemní od února již tak dost tmavé stěny kyjovské Pražírny.
(SO) v 19:30 h Mokrý únor s pivovarem Mazák – moderovaná degustace
pivovaru Mazák. Přítomní budou sládci Mira a Martin. Bude Vás čekat 7
degustačních vzorků po cca 0,2 l. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme zakoupit si lístky v předprodeji u obsluhy kavárny co nejdříve. Více info:
https://www.facebook.com/events/2665680610166886/.
cena 220 Kč
(ČT) v 18:00 h Léčivý obřad kamenného lidu – přednáška. Léčivý obřad
kamenného lidu vychází z tradice severoamerických indiánů. Konkrétně si
budeme povídat o indiánské potní chýši, neboli o indiánské sauně. Vyprávět
bude Jitka Mandalam – Písní se probudí, která tyto obřady pořádá. Její pojetí
je inspirováno učením cornwallského šamana Johna Hawkena – Star Water,
který vychází z dávnověké šamanské tradice. Doporučené vstupné s možností podpořit cenu nahoru je 90 Kč.
(SO) v 19:00 h Rumová degustace „Spice your rum aneb Okořeň si život“
– další zážitková a naučná degustace RumMe Academy. A pro tentokrát si
okořeňte život tvorbou vlastního spiced rumu. Co na degustaci zažijete? Welcome drink, ochutnávka 4 kořeněných rumů, ochutnávka esencí/infúzí, receptura vlastního blendu a volba názvu blendu, odnesete si 2x originální vzorek po 330 ml. Více: https://www.facebook.com/events/932088407172761/.
Počet je omezen pouze na 14 účastníků. cena pouze v předprodeji 1 390 Kč

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

21.2.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Ondřej Kabrna & Flying Power – koncert v rámci projektu Jazz v Kostce X v Pražírně Kyjov. „Tak tohle je moje nejnovější formace,
chtěl jsem více hrát na hammondy, a také více využívat syntezátor, který jsem
postavil. Mám prostě rád barvy, velké dynamické zvraty, čemuž také nejlépe
vyhovují moji současní spoluhráči: na bicí Lukáš Pavlík či Jakub Nývlt a dále
Kryštof Tomeček, který střídá kytaru a baskytaru. Repertoár tvoří převážně

naše skladby, hrajem co nás baví a nestojíme o zařazení do škatulky moderní
nebo nějaký jiný jazz. Je to prostě hudba, která Vás zahrne energií, byť jí třeba
nebudete úplně ve všem rozumět.“ (Ondřej Kabrna).
vstupné 100/70 Kč

Swing Family z.s.

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
swing.family@seznam.cz

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

▶ Swingové tančírny s živou kapelou – termíny ladíme, sledujte nás na našich stránkách.
od 2.2.
každou (NE) v podvečer Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro začátečníky i pokročilé v Kyjovském pivovaru. Více informací a registrace
na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo Swing v Kyjově.

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

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

▶ Pivovarské kulinářské speciality na únor: Speciality pro dva
3.,10.,17.,24.2.(PO) 19:00–21:30 Chytrý kvíz – poskládejte tým do 9 členů a přijďte si ověřit své znalosti s dalšími týmy.
7.2.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – GLADIÁTOR – Doppelbock 19%, silné
pivo, světlé, spodně kvašené, nefiltrované, nepasterizované.

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 Lidová jizba s vinotékou a vinným barem nabízí galerii lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, pestrou nabídku čepovaného i lahvovaného vína, „rakousko-uherská“ přívlastková vína, 18 druhů sektů. Každodenní ochutnávka
po skleničce 8 vybraných vzorků vín a také 5 sektů.
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
10.–16.2. (PO–NE) Ochutnávka sladkých pochutin – sušených plodů.
Připravujeme na březen:
16.–22.3. (PO–NE) Ochutnávka medoviny – alkoholického nápoje dávných národů
s medovou ovocnou a kořeněnou vůní i chutí.

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
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Fake news
6.2.
(ČT) ve 14:00 h Antistresové omalovánky
13.2.
(ČT) ve 14:00 h Valentýnky
20.2.
(ČT) ve 14:00 h Kadeřnický salon

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

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich drobné
opravy, nebo jejich vyzkoušení.
Pravidelné akce:
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ 1. (ST) v měsíci ve 14:00 h Pracovní dovednosti
▶ Cvičení v tělocvičně dle harmonogramu.
▶ Cvičení v bazénu bude zahájeno ke konci měsíce.
Únorové akce:
11.2.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – při šálku kávy a čaje.
25.2.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – Zdeněk Choura v penzionu.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

11.2.

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

▶ každý lichý týden ve (ST) 14:00–16:00 Cvičení a ergoterapie, půjčování literatury
a kompenzačních pomůcek
Připravujeme na březen:
7.3.
(SO) 10:00–17:00 MaRS – sportovně dobročinná akce v Brně (Lázeňské
a relax. centrum, Rašínova 12), program cvičení pro celou rodinu.

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

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace.
Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
Nácvik relaxace pro pečující o lidi s duševním onemocněním (kontakt: Mgr. Radka
Galanová, tel.: 602 699 146):
▶ Každou (ST) 16:00–16:30 v Kyjově
▶ Každý (PÁ) 16:00–16:30 v Hodoníně
Aktivizační program pro klienty denního stacionáře:
12.2.
(ST) v 9:30 h Arteterapie – metoda Liquid Art
28.2.
(PÁ) v 9:30 h Canisterapie s jezevčíky
Akce pro rodinné pečující:
12.2.
(ST) v 16:00 h Babičko, dědečku, povídej – na setkání se dozvíte, jak vytvořit se svým blízkým knihu vzpomínek. A jakým pomocníkem je tato kniha
životního příběhu při péči o blízkého, který trpí demencí. O této metodě
práce si popovídáte se zkušenou sociální pracovnicí Mgr. Věrou Berkovou.

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

3.2.

22.2.

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

(PO) Začátek jarního semestru jazykových kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny a ruštiny – přihlášky podávejte osobně, online, na e-mailu:
info@jazykovka-kyjov.cz a tel.: 603 281 237.
(SO) 9:00–11:00 Zážitková angličtina ve virtuální realitě – pojďte se přenést do situace, na kterou se připravujete – dokonale, ve virtuální realitě.
Trvání ukázkové lekce je 15 min. Zapůjčení Oculus Go i výuka jsou v rámci
projektu zdarma. Koná se v KD (2. patro).

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

27.2.

5.–29.3.

www.zsjoklik.cz

(ČT) v 16:00 h Kroužek „Oříšek“ pro budoucí prvňáčky v ZŠ Dr. Joklíka
Kyjov – pro rodiče je připravena přednáška s logopedkou na téma „Vady
řeči“ a pro děti grafomotorická (uvolňovací) a mluvní cvičení. Uskuteční se
ve třídách 1.A a 1.B. Kontakty: tel.: 515 284 814, 777 514 603 (Mgr. Ivana
Kopková), e-mail: kopkova@zsjoklik.cz.
(ČT–NE) Prodejní výstava „Keramika nás baví“ – výstava prací dětí MŠ,
žáků ZŠ a přátel školy, které vznikly v keramických kroužcích naší školy. Vernisáž výstavy proběhne 5.3. (ČT) v 16.00 h. Kontakty: tel.: 515 284 813, 777
096 245, e-mail: reditel@zsjoklik.cz.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(ÚT) 16:30–17:30 Grafomotorická dílnička – dílnička bude zaměřena na
rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Je určena pro děti předškolního
věku a jejich rodiče. Dítě si tak v kooperaci s rodičem bude moci vyzkoušet
uvolňovací cviky, správný úchop, držení tužky a další průpravná cvičení pro
upevnění správných návyků. Povede zkušený pedagog.
				
vstupné za dvojici (rodič a dítě) 120 Kč
18.2.
(ÚT) 15:00–17:00 Japonská knižní vazba pro děti – vyrob si vlastní knížku!
Dílnička, kde se děti naučí, jak svázat vlastní knihu či blok. Každé dítě si odnese vlastnoručně vyrobený sešit. Povede profesionální výtvarnice. Pro děti
5–7 let.					
vstupné 150 Kč
27.2.
(ČT) 18:00–19:30 Pravidelné setkání rodičů a příznivců ZŠ Montessori
Kyjov – přátelské setkání s informacemi o novinkách týkající se školy.

Roska Kyjov

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.

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

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

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

5.2.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(ST) 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, školu a získat informace, které vám pomohou při rozhodování o budoucím povolání.

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)
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.
▶ (ČT) 16:00–18:00 Keramika – tvoření s dětmi. Termíny budou vyvěšeny na webu
KMK nebo FB.
4.2.
(ÚT) 9:30–11:30 Noční obloha
6.2.
(ČT) 9:30–11:30 Prohlížíme si knížky
7.2.
(PÁ) 9:30–11:30 Mozaika z barevných papírů
11.2
(ÚT) 9:30–11:30 Malování na obličej
13.2.
(ČT) 9:30–11:30 Tvoříme z plastelíny
14.2.
(PÁ) 9:30–11:30 Foukací fixy
18.2.
(ÚT) 9:30–11:30 Poznáváme hmatem
20.2.
(ČT) 9:30–11:30 Prstové barvy
21.2.
(PÁ) 9:30–11:30 Loutkové divadlo
25.2.
(ÚT) 9:30–11:30 Zimní obrázek
27.2.
(ČT) 9:30–11:30 Malování na obličej
28.2.
(PÁ) 9:30–11:30 Budeme si hrát

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

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

▶ Každé (ÚT) v 7:30 a 17:30 h Společné čtení evangelia s výkladem – máte-li zájem
prohloubit své znalosti evangelia, přijďte mezi nás do prostor farního sálu.
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.
Únorové akce:
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.: 731 402 188.
vstupné vč. místenky 120 Kč
19.2.
(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.
26.2.
(ST) v 6:45 a v 18:30 h Popeleční středa – mše svaté s udělováním svátostiny
popelec.
od 28.2.
každý (PÁ,NE) v 17:55 h Křížová cesta– přijďte s námi společně prožít poslední cestu Pána Ježíše na Golgotu.

