MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Educante z.s.
Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov
tel.: 776 760 784
educante@seznam.cz
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 domácí pečující: Pečujeme rádi v Educante – kurzy jsou pořádány díky
podpoře operačního programu Zaměstnanost pro účastníky zdarma.
7.3.
(SO) 9:00–16:00 Doprovázení – lektor PhDr. Tomáš Laz.
21.3.
(SO) 9:00–16:00 Kolik rozměrů může mít nemoc – lektorka Mgr. Martina
Kalábová.
31.3.
(ÚT) 9:00–16:00 Účinné komunikační techniky – lektorka Ludmila Kloudová.

Odbor KČT Kyjovsko
organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343
mirostas@seznam.cz
3.3.
(ÚT) Stavěšice – Šardice (8,4 km)			
v 8:56 h, bus
10.3.
(ÚT) Veselí n. Moravou – Ostrožská Nová Ves (10,3 km)
v 9:03 h, vlak
17.3.
(ÚT) Petrov – Strážnice (5,5 km)
v 8:35 h, vlak (přes Veselí do Petrova)
24.3.
(ÚT) Osvětimany – Stříbrnické paseky – Sovín – Boršice (8 km)		
					
v 8:53 h, bus
31.3.
(ÚT) Radějov – Lučina – rozhledna Travičná – Radějov
(7,8 km) v 8:35 h, vlak (přes Veselí do Strážnice, dále autobusem do Radějova)

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 022, 603 839 367
oubukovany@tiscali.cz
www.obecbukovany.cz
7.3.
(SO) v 15:00 h 9. ročník Koštu pomazánek – pořádá TJ Družba Bukovany
v sále sokolovny, občerstvení i živá hudba zajištěna.
21.3.
(SO) v 15:00 h Velikonoční tvoření pro děti i rodiče – pořádá klub BUK
a obec Bukovany v sále sokolovny, občerstvení zajištěno.

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
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.
▶ Kontaktní výběh s oslíky.
Březnové akce:
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

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
tel.: 518 306 411
informator@bzenec.cz
podatelna@bzenec.cz
www.bzenec.cz
1.3.
(NE) ve 14:00 h Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Bzenec v KD.
8.3.
(NE) v 16:00 h Bezhlavý rytíř – divadlo v areálu zámku, pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek.
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Hudci z Kyjova. Degustace 14.3. (SO) v 15:00 h. Rezervace vstupenek na
tel.: 774 717 087, e-mail: info@hotelvinohrad.cz.

Kavárna La Desta Bzenec

Skoronice

Strážnická 553, 696 81 Bzenec
tel: 777 212 073, 602 591 637
hana.stastna1970@seznam.cz
www.cesta-k-nezavislosti.cz
26.3.
(ČT) v 18:30 h Škola kyvadla – jeho využití v životě, práce a čištění, možnost
nákupu. Přednáší Hana Šťastná v kavárně La Desta Bzenec. Rezervace místa
nutná na tel.: 777 212 073 nebo na FB stránkách kavárny La Desta nebo Cesta
k nezávislosti.				
vstupné 150 Kč

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
tel.: 518 625 822
starosta@skoronice.cz
www.skoronice.cz
7.3.
(SO) ve 14:00 h Košt vín Skoronice – pořádá Vinařský spolek Skoronice
v prostorách Obecního domu, v 18:00 h zahraje cimbálová muzika. Zvěřinový
guláš, zabijačkové pochutiny, speciality ze šneků.

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
tel.: 518 375 102, 518 375 328
infokanal@obec-hovorany.cz
www.obec-hovorany.cz
1.3.
(NE) v 15:00 h Dětský bublinkový karneval – pořádá Kulturní komise při
OÚ Hovorany v sále sokolovny.
7.3.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples ZŠ TGM Hovorany – v kulturním zařízení
Zemědělské a.s. Čejkovice.
21.3.
(SO) ve 13:00 h Místní výstava vín, VII. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd révy vinné – pořádá ZO ČZS Hovorany a Spolek Hovoranských vinařů, z.s. v sále sokolovny, www.vinozhovoran.cz.

Kostelec
Kostelec 260, 696 51 Kostelec
tel.: 518 614 790
obec.kostelec@wo.cz
www.obec-kostelec.cz
matrika@obec-kostelec.cz
14.3.
(SO) ve 14:00 h 23. Výstava vín – pořádá SK Kostelec v KD v Kostelci. 800
vzorků vín, hodnotné ceny pro šampiony, bohatá tombola, cimbálová muzika.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
tel.: 732 267 771
info@ippoz.cz
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.
8.3.
(NE) v 18:00 h Bylinky pro naše maminky (na hormonální a psychickou
stabilitu), cestopis Hledání

Kelčany
Kelčany 1, 696 49 Žádovice
tel.: 518 625 728
podatelna@kelcany.cz
www.kelcany.cz
28.3.
(SO) ve 14:00 h XVIII. ročník Koštu ovocných pálenek – pořádá Klub přátel
dobré zábavy z.s. v sále OÚ v Kelčanech. Připraveny budou zabíjačkové speciality, pomazánky, buchty a koláče, k poslechu hraje CM. Vzorky do 1.3. (NE).

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
696 39 Lovčice 159
tel.: 728 643 534
honc@sukulent.cz
www.sukulent.cz
28.–29.3.
(SO–NE) 13:00–17:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – najdete nás, ale hlavně
spoustu sukulentů, v Lovčicích 159. V Lovčicích odbočte za kostel a pak stále
rovně k lesu a domečku s velkým skleníkem. Tam na vás čeká asi 500 výstavních
exponátů, ale také spousta sukulentních kytiček na prodej, k tomu keramika
pro sukulenty dělaná a případně i literatura „jak na to“.
vstup je volný

Hotel Vinohrad
Šidleny 588, Milotice 696 05
tel.: 777 722 595
info@hotelvinohrad.cz
www.hotelvinohrad.cz
21.3.
(SO) v 15:00 h Šidlenská štamprla – 8. ročník šidlenského koštu ovocných
pálenek a jiných destilátů v Hotelu Vinohrad. K tanci a poslechu zahraje CM
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Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 778 454 438, 777 948 493
obec@svatoborice-mistrin.cz
www.svatoborice-mistrin.cz
do 30.6.
(ÚT) Výstava obrazů MUDr. Petry Jarošové – v KD.
5.3.
(ČT) v 18:00 h Kouzelná planeta – v KD. Cestovatelé Kateřina a Miloš Motani nám představí záhadnou a drsnou Namibii. Návštěvníci se mohou těšit na
poutavé vyprávění, krásnou videodokumentaci a mnoho muzejních předmětů a zbraní pocházejících z tohoto afrického kontinentu.
7.3.
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek – pořádá Spolek Mankyz, z. s. v KD, k poslechu i tanci bude hrát CM Friška.
14.3.
(SO) v 15:00 h XVII. ročník Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury –
pořádá Obecní kulturní dům, ZŠ a MŠ a obec Svatobořice-Mistřín v KD. Hudební doprovod: Varmužova CM s primášem Pavlem Varmužou. V programu
vystoupí zpěváčci z jižního Kyjovska a Marie Hajná (cimbál). Součástí bude
také prezentace kroužku „Lidové ornamenty ŠIKULKY“.
14.–15.3.
(SO–NE) v 15:00 h Jarní výstava, ruční práce – pořádá TJ Sokol Svatobořice
v sokolovně.
28.3.
(SO) v 11:00 h Oblastní liga boxu – pořádá TJ Sokol Svatobořice v sokolovně.
29.3.
(NE) 13:00–18:00 Velikonoce 2020 se Smrtnou nedělí – v budově ZŠ a MŠ
Svatobořice-Mistřín. V rámci odpoledne proběhnou výstavy, tvořivé dílny
a doprovodné programy s možností zakoupení výrobků a dekorací s velikonoční tématikou. Pro děti proběhne interaktivní soutěž s vyhodnocením.
V průběhu odpoledne vystoupí folklorní soubory a proběhne zvykoslovný
pořad Smrtná neděle, kdy se všichni rozloučíme se zimou a přivítáme jaro.
Připravujeme:
2.4.
(ČT) v 18:00 h Život a dílo Václava Kaprála, skladatele a sbormistra
Muzeum internačního tábora:
1.3.
(NE) ve 14:00 h Otevření Muzea internačního tábora
▶ Kontakt: e-mail: pamatniklagr@svatoborice-mistrin.cz/internační tábor/, Tel.: 773 913 903;
728 384 275
▶ Otevírací doba: březen – listopad (SO,NE) 14:00–17:00
Další termíny prohlídek podle kalendáře na www.svatoborice-mistrin.cz.
▶ Prohlídky skupin (min. 5 osob), celoročně na tel.: 773 913 903. Možnost zakoupení turistické známky, publikace, samolepky, vizitky, magnetky a pohlednic. vstupné 30 Kč

Těmice
Těmice 176, 696 84 Těmice
tel.: 518 388 207
starosta@temice.cz
www.temice.cz
7.3.
(SO) ve 14:00 h Košt vína – pořádá ČZS Těmice v sále sokolovny. V 17:00 h
zahraje CM.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
tel.: 518 628 296
kd@mestovracov.cz
www.mestovracov.cz
1.3.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá DDM Vracov ve sportovní hale ve
Vracově. Těší se na vás Bambula a Šášula. Přichystána bude tombola, soutěže,
diskotéka a skákací hrad.
vstupné masky zdarma, dospělí 50 Kč
4.3.
(ST) 8:00–11:00 Pastelkové dopoledne s Hanou Šišperovou – zažijte relax
i sebepoznání u intuitivní kresby s Hanou Šišperovou v Městské knihovně
Vracov.				
vstupné dobrovolné
11.3.
(ST) v 17:00 h Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou – zveme všechny vášnivé čtenáře i příznivce spisovatelky historických románů a detektivek
Nadi Horákové na besedu s ní v malém sále KD ve Vracově.
					
vstupné dobrovolné
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18.3.
21.3.

(ST) v 9:30 h Lekce trénování paměti se Zdeňkem Glozem – nenechte si ujít
trénování paměti zábavnou formou v Městské knihovně ve Vracově.		
				
vstupné dobrovolné
(SO) ve 13:00 h Košt vín – ČZS ZO Vracov zve všechny příznivce dobrého
vína na tradiční Josefský košt vín do sportovní haly ve Vracově. Občerstvení
a hudba jsou zajištěny.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
tel.: 518 633 615
muzdanice@politavi.cz
www.muzdanice.cz
7.3.
(SO) v 18:00 h Televarieté aneb Ein Kessel Buntes – pořádá KD v KD. Účinkují filmoví umělci společnosti Casting Worldwide Brno. Zavzpomínáme na
Vladimíra Dvořáka, Jiřinu Bohdalovou, Lubomíra Lipského aj. Informace
a předprodej vstupenek v kanceláři KD Ždánice: Věra Hrubá od 2.3. (PO).
		
vstupné ženám k MDŽ 90 Kč, ostatní 120 Kč
10.3.
(ÚT) v 17:00 h Slon a mravenec na koncertě – hudební divadlo na motivy knížky Daisy Mrázkové v Městské knihovně Ždánice. Eva Rohleder,
www.zuzomuzicka.com.
12.3.
(ČT) v 18:00 h 5. Cestovatelská beseda „Kazachstán a Kyrgyzstán: Země
divokých koní, nekonečných stepí a horských masivů“ – pořádá Infocentrum a Městská knihovna Ždánice v Městské knihovně ve Ždánicích. Besedou
provedou Gabriela Rozsypalová s přítelem.
14.3.
(SO) v 19:00 h Folklorní večer – pořádá město Ždánice a folklorní sbory
a soubory ze Ždánic v KD. V programu se představí všechny folklorní soubory ze Ždánic, ZUŠ Ždánice, CM Hradisko, CM Hojsa a hosté (Mužský sbor
Lovčice a Habřéci Lovčice). Po skončení programu následuje Beseda u cimbálu s CM Hradisko.				
vstupné 100 Kč
22.3.
(NE) ve 14:00 h Zpěváček Hanáckého Slovácka – pořádá město Ždánice, KD
ve Ždánicích, ZUŠ Ždánice a Ždáničánek v KD. Soutěž dětských zpěváčků
lidových písní.			
vstupné dobrovolné

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Lovecká 678, 696 32 Ždánice
tel.: 702 233 565
hvezdarna@muzdanice.cz
www.hvezdarnazdanice.cz
5.3.
(ČT) v 18:00 h Proč se otepluje, čím se mění chod počasí i u nás, co s tím?
– přednáší RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
6.,13.,20.,27.3. (PÁ) Astropořady – ve 14:00 h Pozorování Slunce, v 16:00 h Astropříběh pro
rodiče s dětmi „O slavném lovci Orionovi“, v 17:30 h Rosetta (příběh o cestě
a úspěšném přistání na jedné kometě ESA), v 19:00 h Pozorování hvězdné
oblohy.

Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice
tel.: 725 920 846
muzeum@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz
Otevírací doba: do 31.3. (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, od 1.4. také (NE) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice s původními inventáři ždánického zámku, pohyblivé modely vodních
a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Oddělení technické,
etnografické, keramické, napoleonské, numismatické, archeologické a přírodovědné. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
1.4.–31.5. (ST–NE) „Jaro 2020 jeden pohled“ – výstava obrazů ždánické malířky Stanislavy Sedlák Chytilové. Jeden pohled generace Y přináší místní autorkou
veskrze méně tradiční pohled na malířské plátno, a to technikou i námětem.
Předlohou pro tvorbu je příroda a život sám. Akryl a vosk jako médium, akvarel ne/tradičně.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
tel.: 518 626 022
podatelna@obeczeravice.cz
www.obeczeravice.cz
21.3.
(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ – hraje Láska band v sokolovně, polonézu zatančí žáci
ZŠ.
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PŘIPRAVUJEME:
2.4. (ČT) VZHŮRU DOLŮ (divadlo pro dospělé)

KAM V KYJOVĚ
a okolí

Hrají: M. Steinmasslová, D. Homolová, A. Krejčíková, J. Zindulka.
vstupné 340 Kč

BŘEZEN 2020

3.4. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
7.4. (ÚT) DECHOVÁ HUDBA ŽADOVJÁCI – VÝROČNÍ KONCERT

Kapela slaví 65 let, zpěvák Miroslav Surka 80 let a kapelník
Ladislav Svoboda 70 let. Koncert se uskuteční v 17:30 h a ve
20:00 h. Předplatitelé Seriálu dechových hudeb mají svá místa
rezervována na koncertu v 17:30 h.
vstupné 180 Kč

12.4. (NE) REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA
VERBUŇKU KYJOVSKÉHO DOLŇÁCKA 2020
12.4. (NE) VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU
16.4. (ČT) ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (dětské představení)
16.4. (ČT) BABORÁK ENSEMBLE (koncert KPH)

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově

vstupné 150 Kč

(SO) 8:00–17:00 Okresní chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v hospodářském roce 2019 – pořádá Okresní myslivecký spolek Hodonín ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem HUBERT Kostelec v estrádním sále KD.
Připraveny jsou zvěřinové hody, košt vína, prodej mysliveckých doplňků.
		
vstupné 50 Kč, děti a ZTP/P zdarma, katalog 50 Kč

21.3.

(SO) ve 14:00 h 57. Josefský košt vín – pořádá vinařský spolek při ZO ČZS
Kyjov v estrádním sále KD. Při zahájení proběhne i slavnostní předání cen pro
šampiony výstavy. Tradiční výstava vín, přibližně 700 vzorků vín především
regionálních vinařů. Všechny vzorky jsou chlazeny na předepsanou teplotu.
Od 16:00 h hraje k poslechu Horňácká CM Martina Hrbáče. Občerstvení zajištěno. Degustace proběhne 13.3. (PÁ) v 17:00 h v kulturním zařízení skláren
Kyjov.			
vstupné vč. katalogu a skleničky 300 Kč

22.3.

(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín – 17. ročník setkání
pěveckých sborů před radnicí. Účinkují: Ženské sbory z Bánova a Zpěvulenky
z Čeložnic, Mužské sbory z Dubňan, Mikulčic, Valtic a Paniháj z Moravan,
Mužský pěvecký sbor z Kyjova. Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci
s MKS Kyjov a městem Kyjovem.			
vstup volný

29.3.

(NE) ve 14:00 h Vyletěla holubička – XXX. ročník soutěže dětských zpěváků
v divadelním sále KD. Zazpívají děti reprezentující region severního Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem Vašulkou.
V doprovodném programu vystoupí CM Kyjovánek.
vstupné 50 Kč

21.4. (ÚT) COMMEDIA DELL’ARTE 2 (divadlo pro dospělé)

Příběhem vás opět provedou již známé osobnosti M. Daniel,
A. Marečková, G. Štefanová, M. Dalecký a další
vstupné 370 Kč

vstupné 195 Kč

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

vyprodáno

30.4. (ČT) STAVĚNÍ MÁJE
20.5 (ST) SCREAMERS (v předprodeji od 2.3.)
29.5. (PÁ) KÁCENÍ MÁJE
15.5. (PÁ) FARMÁŘSKÉ TRHY
30.5. (SO) KYJOVSKÝ ŠKOPEK – festival dobrého piva a skvělé zábavy
13.6. (SO) VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

7.3.
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JOSEFSKÝ KOŠT VÍN

JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ

VYLETĚLA HOLUBIČKA

Pojďte s námi do přírody

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

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE

14.3.

vstupné 195 Kč

Komorní orchestr Radka Baboráka, nejlepšího hornisty světa,
v Kyjově.
vstupné 350 Kč, studenti a senioři 290 Kč, děti do 15 let 50 Kč

24.4. (PÁ) KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI
(dětské představení)

město Kyjov
M
A

Urbanova 716, Kyjov
tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)
kyjov@cb.cz
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.

(NE) v 19:00 h Lucie Bílá s klavírem Petra Maláska – v KD.
(NE) ve 13:00 h Velikonoční výstava – pořádá SRPŠ v KD.

R

Církev bratrská

22.3.
29.3.

ZD
A

▶ každou (NE) v 11:30 h Nedělní bohoslužba

ZIMNÍ PŘÍRODOU

(SO) 17. ročník turistické akce „Zimní přírodou“ – pořádá KČT, odbor
Vřesovice. Prezence 8:00–12:00 v hostinci U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5, 8
a 10 km vedou po značených cestách, cíl U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h.
Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“.
Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy a každý bude v cíli odměněn vkusným pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší,
nejstarší a nevzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina
na akci. Více na tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Udělejte něco pro své zdraví
do 1.3.

do 11.4.

BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE
V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU KYJOV

(NE) Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov – aktuální informace sledujte na www.mestokyjov.cz, případně na tel.: 724 055 317,
518 321 118.

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
tel.: 518 614 525, 518 614 624
program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
4.3.
(ST) v 19:00 The Roosters Theatre – v divadelním sále KD. Hlavními aktéry
energické show, která kombinuje kabaret, burlesque, tanec a akrobacii, jsou
krásní, charizmatičtí muži s vypracovanými těly. Netřeba dodávat, že akce zaujme zejména dámy, ale vítáni jsou samozřejmě i muži, což potvrzují i samotní aktéři, kteří se nám svěřili, že téměř jednu třetinu obecenstva tvoří právě
muži!					
vstupné 370 Kč
6.3.
(PÁ) ve 20:00 h Ples na „třetí“ – společný ples tří organizací (oddíl basketbalu TJ Jiskra Kyjov, DDM Kyjov, Aerobic centrum Kyjov) v estrádním sále
KD. Hraje hudební skupina Red Socks Orchestra, skvělá zábava a bohatá tombola. Součástí programu budou sportovní vystoupení. Vstupenky je možné
zakoupit v DDM Kyjov (773 760 984), na tel.: 774 531 172 (R. Mezihorák),
703 893 089 (V. Kujalová) a také na místě.
vstupné vč. místenky 200 Kč
7.3.
(SO) v 16:00 h LIDIČKY startují – v estrádním sále KD. Odpolední merenda
pro děti, mládežníky, dospěláky i seniory na podporu projektu LIDIČKY. Dojdi
nás nastartovat! Bavit vás budou Dětské kočovné divadlo Kyjov - hudební pohádky, Rózinky – dívčí folk-punková kapela Veselí nad Moravou, MATÝSEK
– zábavné taneční divadlo Kyjov, JIŘINA – folk-punkový harmonikář Kyjov.
Přijď v pruhovaném tričku a dostaneš malou odměnu. Pořádá Folklorní sdružení Kyjov ve velmi vstřícné spolupráci s MKS Kyjov.
vstupné dobrovolné
10.3.
(ÚT) v 19:00 h Valaška – v divadelním sále KD. V roce 1966 byl položen základní kámen dechovky Valaška z Valašských Klobouk. Repertoár Valašky je
velmi obsáhlý a jsou v něm jak klasické lidovky, tak i písničky slovácké, jihočeské a oblíbené světové evergreeny. To vše umocňuje vlastní tvorba uměleckého vedoucího Václava Maňase ml. Kapelníkem je Ing. Jaroslav Baloušek.
					
vstupné 180 Kč
12.3.
(ČT) v 18:30 h Kollárovci – v divadelním sále KD. Koncert je vyprodaný.
14.3.
(SO) 8:00–17:00 Okresní chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v hospodářském roce 2019 – více v sekci Významné akce v Kyjově.
17.3.
(ÚT) v 19:00 h Apollon Quartet – v divadelním sále KD. Kvarteto Apollon
patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Kvarteto Apollon se po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absolvování prestižních
mistrovských kursů v Holandsku (Fine Arts Quartet) a Německu (Alban Berg
Quartet) úspěšně zúčastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží.		
vstupné 180 Kč, studenti, senioři 130 Kč, děti 50 Kč
20.3.
(PÁ) ve 20:00 h Hrubá Hudba – v divadelním sále KD. Hrubá Hudba je naprosto unikátní koncertní projekt kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila
(TataBojs, Umakart, Kafka Band) a Horňácké muziky Petra Mičky. Vychází ze
stejnojmenného vydavatelského titulu (2CD Hrubá Hudba/IndiesScope, 2019),
který vedle sebe staví a propojuje autentickou podobu horňáckého hudebního
folkloru v podobě Mičkovy kapely a autorskou hudbu Jiřího Hradila. Můžete se
rovněž těšit na kavárnu a vinný bar (otevřeno od 19:00 h) a ochutnávku lokálních dobrot.
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
21.3.
(SO) ve 14:00 h 57. Josefský košt vín – více v sekci Významné akce v Kyjově.
21.3.
(SO) v 15:00 h Obušku, z pytle ven! – v divadelním sále KD. Klasická pohádka pro celou rodinu na motivy K. J. Erbena v podání Divadla Julie Jurištové.
Hrají: Jiří Krejčí/Radovan Snítil, Julie Jurištová, Hana Tunová, Milan Duchek,
Jiří Hána/Daniel Koťan/Kryštof Maliňák. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne
zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od
3 do 10 let i pro dospělé. Délka představení: 65 minut.
vstupné 150 Kč
22.3.
(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín – více v sekci Významné akce v Kyjově.
29.3.
(NE) ve 14:00 h Vyletěla holubička – více v sekci Významné akce v Kyjově.

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz
▶ Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
1.3.
(NE) v 15:00 h Tlapková patrola: Vždy ve střehu USA..... 110 Kč/RV 396 Kč

1.3.
(NE) v 17:30 h V síti: Za školou ČR.......................................................... 100 Kč
1.,22.3.
(NE) ve 20:00 h Vlastníci ČR/SR................................................................ 110 Kč
3.,6.,28.3. (ÚT,PÁ,SO) v 17:30 h V síti ČR.................................................................. 100 Kč
4.3.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Ledové království II USA..................................... 60 Kč
4.3.
(ST) v 19:00 h První zrádce Itálie/Francie/titulky...............100 Kč/ČFK 80 Kč
5.3.
(ČT) v 17:30 h Modelář ČR......................................................................... 100 Kč
5.,8.3.
(ČT,NE) ve 20:00 h Sviňa ČR/SR................................................................ 120 Kč
6.,19.3.
(PÁ,ČT) ve 20:00 h Příliš osobní známost ČR......................................... 110 Kč
7.,29.3.
(SO) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Frčíme USA 2D*................. 130 Kč/RV 468 Kč
7.,15.,26.3. (SO,NE,ČT) ve 20:00 h Chlap na střídačku ČR....................................... 120 Kč
8.3.
(NE) v 15:00 h Ježek Sonic USA............................................. 130 Kč/RV 468 Kč
8.3.
(NE) v 17:30 h Volání divočiny USA/titulky............................................ 130 Kč
11.3.
(ST) v 16:00 h Můj příběh ČR..................................................................BS 60 Kč
11.3.
(ST) v 19:00 h Sbohem, synu Čína/titulky............................110 Kč/ČFK 90 Kč
12.,15.,22.3. (ČT,NE) v 17:30 h 3Bobule ČR................................................................... 130 Kč
12.3.
(ČT) ve 20:00 h 11 barev ptáčete (dokument o filmu Nabarvené ptáče) ČR
......................................................................................................................... 100 Kč
13.3.
(PÁ) v 17:30 h Frčíme USA 3D*............................................. 150 Kč/RV 540 Kč
13.3.
(PÁ) ve 20:00 h Neviditelný USA/titulky.................................................. 130 Kč
14.,20.3.
(SO,PÁ) v 17:30 h Bloodshot USA/titulky................................................ 120 Kč
14.,20.,28.3. (SO,PÁ) ve 20:00 h 3Bobule ČR.................................................................. 130 Kč
15.3.
(NE) v 15:00 h Super mazlíčci Německo/Čína.................... 100 Kč/RV 360 Kč
17.3.
(ÚT) v 18:00 h Přehlídka outdoorových filmů „Expediční kamera“
.................................................................................. 100 Kč, děti do 15 let zdarma
18.3.
(ST) v 17:00 h Jednou budu králem ČR.................................................... 100 Kč
18.3.
(ST) v 19:00 h Odložený případ Hammarskjold Dánsko/Norsko/titulky
.....................................................................................................100 Kč/ČFK 80 Kč
19.,21.3.
(ČT) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Tiché místo: Část II. USA/titulky....... 130 Kč
21.3.
(SO) v 17:30 h Andílci za školou ČR......................................................... 130 Kč
22.3.
(NE) v 15:00 h Ledová sezóna: Ztracený poklad USA....... 120 Kč/RV 432 Kč
25.3.
(ST) v 19:00 h Portrét dívky v plamenech Francie/titulky.110 Kč/ČFK 90 Kč
26.3.
(ČT) v 17:30 h Příliš osobní známost ČR................................................. 110 Kč
27.3.
(PÁ) v 17:30 h Mulan USA.......................................................................... 130 Kč
27.3.
(PÁ) ve 20:00 h Afrikou na pionýru SR.................................................... 120 Kč
29.3.
(NE) v 17:30 h Princezna zakletá v čase ČR........................ 130 Kč/RV 468 Kč
29.3.
(NE) ve 20:00 h Šarlatán ČR/SR/Irsko/Polsko......................................... 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
tel.: 518 697 583, 606 765 030
d.sedlackova@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz
Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
do 1.3.
(NE) Výstava leteckých fotografií Pavla Křižky „Krajina kyjovského Slovácka s nadhledem“ – pořádá Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
5.–29.3.
(ČT–NE) Prodejní výstava „Keramika nás baví“– výstava prací dětí MŠ,
žáků ZŠ a přátel školy, které vznikly v keramických kroužcích školy. Pořádá
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka ve spolupráci s městem Kyjov. Vernisáž výstavy: 5.3.
(ČT) v 16:00 h.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
tel.: 602 729 627
barbora.lungova@centrum.cz
www.galeriedoma.cz
Otevírací doba: (ÚT–PÁ,NE) 15:00–17:00 nebo na domluvě
do 6.3.
(PÁ) Výstava obrazů Petra Čmelíka
13.3.–3.4. (PÁ–PÁ) Výstava obrazů Michala Kapce: Řád a náhoda – vernisáž výstavy:
13.3. (PÁ) v 17:30.

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358
mek@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz
1.–31.3.
každý (ČT) 13:00–17:00 Výstava kreseb Vladimíra Bystřického a jeho vnučky Adély Kočičkové – na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
2.3.
(PO) v 9:00 h Beseda s uživateli CSS Kyjov k 170. výročí narození TGM –
půjčování knih, v jídelně Sociálních služeb Kyjov.

4.3.

(ST) v 17:00 h Karel Kostka: Cubeca – beseda s úspěšným spisovatelem, filosofem, malířem a pedagogem v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
4.3.
(ST) v 17:00 h Ozdravovací procesy v lidském těle – cyklus přednášek Ke zdraví jsem zrozen. Přednáší Sámo Fujera ve studovně-čítárně.
vstupné 100 Kč
11.3.
(ST) v 17:00 h Více citlivosti znamená více odpoutanosti – přednáší
Ing. Zdeněk Zamazal ve studovně-čítárně.		
vstupné 50 Kč
18.3.
(ST) v 17:00 h Vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2019, Dobrovolníka
roku 2019 a ocenění nominovaných v rámci ankety Dny dobrých skutků –
hudební vystoupení žáků ZUŠ Kyjov v přednáškovém sále.
vstup volný
19.3.
(ČT) v 17:00 h Írán: Pohled do zákulisí – přednáška cestovatele RNDr. Jiřího
Sladkého v přednáškovém sále.		
vstupné dobrovolné
23.3.
(PO) v 17:00 h Listování: Špeky (Rob Grant) – v přednáškovém sále. Humorný
příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši.
A někdy i ti ostatní. Účinkuje Pavel Oubram a Věra Hollá.
vstupné 150 Kč
25.3.
(ST) v 9:00 h Komiksový workshop pro školy – v přednáškovém sále.
						
vstup volný
27.3.
(PÁ) v 17:00 h Noc s Andersenem – přihlášky k vyzvednutí v dětském odd.
Podmínkou je registrace v knihovně, dítě ve věku 1.–4. třídy ZŠ. Více info
v dětském odd. na tel.: 518 614 359 nebo e-mailu: detske@knihovna-kyjov.cz.
Počet míst je omezen!

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338
muzeum.kyjov@masaryk.info
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.
2.3.–28.6. (PO–NE) Výstava „Svět kostiček“

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Luční 2594/3, 697 01 Kyjov – kancelář
tel.: 518 614 526
info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 777 537 040
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
tel.: 724 224 958
navratil@kyjovskavinoteka.cz
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
Otevírací doba: (ÚT, PÁ) 8:00–11:45, 13:00–16:30.

www.zahradkarikyjov.cz
21.3.
(SO) ve 14:00 h 57. ročník Josefského koštu – více v sekci Významné akce
v Kyjově.
29.3.
(NE) v 10:00 h Výroční členská schůze ZO ČZS Kyjov – v estrádním sále KD.

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
tel.: 723 876 086
predseda@jazzklubkyjov.cz
www.jazzklubkyjov.cz
30.3.
(PO) v 19:30 h Duo Turumtay & Zarić – v Kyjovském pivovaru. Koncert
v rámci projektu JazzFestBrno On The Road. Již podruhé se v Kyjově představí dva kosmopolité s tureckými a srbskými kořeny, kteří se usadili ve Vídni.
Houslista Efe Turumtay a akordeonista Nikola Zarić v programu Via zrcadlí
nejen své putování po konkrétních místech naší planety, ale také hledání společných hudebních cest, jejichž pojítkem je neustálý pohyb. vstupné 200 Kč

6.3.
17.3.

Penzion & Vinný bar Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
tel.: 518 307 722
info@penzion-regio.cz
www.penzion-regio.cz
www.lidova-jizba.cz
▶ 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.
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)
tel.: 777 128 849
barka@kyjov.charita.cz
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: Nový život

5.3.
19.3.
26.3.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
tel.: 518 614 313, 775 700 101
info@kyjovsky-pivovar.cz
www.kyjovsky-pivovar.cz
▶ Pivovarské kulinářské speciality na březen: Steaky, bifteky a čerstvé bylinky
2.,9.,16.,23.,30.3.(PO) v 19:00 h Chytrý kvíz – poskládejte tým do 9 členů a přijďte si ověřit své
znalosti s dalšími týmy.

(ČT) ve 14:00 h Skládání pokladničky
(ČT) ve 14:00 h Velikonoční květináč
(ČT) ve 14:00 h Velikonoční osení

Centrum pro rodinu Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
cprkyjov@ado.cz
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.
Březnová akce:

7.3.

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368
swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz
▶ Každou (ST) 19:00-21:00 Open class – opakovací lekce swingu bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat, nebo si prostě zatančit. V Kyjovském pivovaru.
20.3.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou "Hot Brew" – akce projektu
"Swing v Kyjově" v Kyjovském pivovaru, Komenského 596. Přijďte si poslechnout a zatančit si na výbornou swingovou kapelu hrající to nejlepší ze swingové éry 30. a 40. let. V průběhu večera proběhne krátká výuka swingového
tance. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova.
vstupné 100 Kč

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – MONARCH – India Pale Ale, světlé pivo
15%, svrchně kvašené, nefiltrované, nepasterizované.
(ÚT) v 17:30 h Botanické klenoty Kyjovska – fundovaný odborník
RNDr. Libor Ambrozek nám povypráví, jak úžasnou krajinu pod názvem
Moravské Toskánsko kolem nás máme.

(SO) v 18:30 h Křížová cesta s promítáním – v kostele na náměstí. Pojďte
společně s námi prožít netradiční formou poslední cestu Ježíše Krista, který
s křížem prošel Jeruzalém až na Golgotu.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
tel.: 731 115 213, 518 389 453
www.stpkyjov.cz
ovstp.hodonin@seznam.cz
▶ 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
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Březnové akce:

5.3.
24.3.
26.3.

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

18.3.

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

(ST) ve 14:00 h Mezigenerační jarní tvoření – pořádá CSS Kyjov v jídelně
Domu s pečovatelskou službou na ul. Palackého 67/7. Nejen pro seniory
a zdravotně postižené, ale i pro rodiny s dětmi, které si mohou přijít vytvořit
jarní výzdobu či dekoraci.

Roska Kyjov
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
7.3.
(SO) 10:00–17:00 MaRS – sportovně dobročinná akce v Brně (Lázeňské
a relax. centrum, Rašínova 12), cvičení pro pacienty s RS i veřejnost.
Připravujeme:
23.–26.4.
(ČT–PÁ) Rekondice – v Brně-Líšni (Kadlcův mlýn).

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146, 776 584 761
info@fenix-centrum.cz
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:
5.3.
(ČT) v 9:30 h Společná oslava MDŽ s klienty Domova Horizont, Kyjov
12.3.
(ČT) v 9:30 h Aktivizace pomocí loutek „Ta naše písnička česká“ – Divadlo
Bez pravidel, Brno.
Akce pro rodinné pečující:
19.3.
(ČT) v 16:00 h Setkání svépomocné skupiny – pečujete doma o svého blízkého trpícího demencí a péče o něj vás vyčerpává? Nabízíme vám bezpečné
místo, kde můžete sdílet nelehké zkušenosti z vašeho života s člověkem s demencí.

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov
Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov
www.zsjoklik.cz
19.3.
(ČT) v 16:00 h Kroužek „Oříšek“ pro budoucí prvňáčky v ZŠ Dr. Joklíka
Kyjov – soutěžní odpoledne pro předškoláky s jejich rodiči. Uskuteční se ve
třídách 1.A a 1.B na 1. stupni školy. Kontakty: tel.: 515 284 814, 777 514 603
(Mgr. Ivana Kopková), e-mail: kopkova@zsjoklik.cz.
5.–29.3.
(ČT–NE) Prodejní výstava „Keramika nás baví“ – více v sekci Radniční
galerie.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 139, 739 272 215
ddm@domecekkyjov.cz
www.domecekkyjov.cz
6.3.
(PÁ) ve 20:00 h Ples na „třetí“ – více v sekci Městské kulturní středisko.
7.3.
(SO) Taneční soutěž – pro děti z DDM Kyjov a ostatních DDM, bližší informace na Domečku.

Lesní Klub Radovánky Kyjov a ČSOP Kyjov

(ČT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou – při šálku kávy v penzionu.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti – v jídelně penzionu s p. Zdeňkem Chourou.
(ČT) Výlet do Ždánic – Vrbasovo muzeum, Ždánická hvězdárna, autobusem
ČSAD v 9:11 h, stanoviště č 11.

radovanky.lesniskolka@gmail.com
www.radovanky8.webnode.cz
28.3.
(SO) v 15:00 h Hravé odpoledne – ve Studiu Quatro (Komenského 1356, Kyjov).
Divadýlko O Jabloňové víle, hry, informace o lesní MŠ a aktivitách ČSOP Kyjov.
Příměstské tábory:
▶ ČSOP Kyjov a Lesní MŠ Radovánky pořádají v areálu Boršovských luk.
8.–10.7.
(ST–PÁ) Mini tábor s pohádkovými bytostmi cena 1 100 Kč nebo 400 Kč/den
13.–17.7.
(PO–PÁ) Přírodovědný tábor			
1 900 Kč
24.–28.8.
(PO–PÁ) Sportovně indiánský tábor		
1 900 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
tel.: 776 894 260
primestskytabor@skautkyjov.cz
www.skautkyjov.cz/primestak/
Příměstské tábory:
13.–17.7.
(PO–PÁ) 1. turnus – v Kyjově			
cena 800 Kč
20.–24.7.
(PO–PÁ) 2. turnus – ve Svatobořicích-Mistříně
cena 800 Kč
27.–31.7.
(PO–PÁ) 3. turnus – v Kyjově			
cena 800 Kč
17.–21.8.
(PO–PÁ) 4. turnus – v Kostelci			
cena 800 Kč

ZŠ Montessori Kyjov
tř. Komenského 1356/30, 697 01 Kyjov
tel.: 732 532 476
info@montessorikyjov.cz
www.facebook.com/montessorikyjov
3.–31.3.
každé (ÚT) 16:30–17:30 Přípravný předškolácký kurz – zábavné hodiny pro
předškoláky, kde si děti vyzkouší a rodiče uvidí styl výuky podle Montessori
metody. Hodiny na sebe přímo nenavazují, lze dorazit na libovolný termín,
ovšem vhodná rezervace kvůli omezenému počtu dětí na info@montessorikyjov.cz.
26.3.
(ČT) 17:00–18:30 Pravidelné setkání rodičů a příznivců ZŠ Montessori Kyjov – přátelské setkání s informacemi o novinkách týkajících se školy.

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 a skupina maminek
NOSIČKY – zvány jsou všechny maminky s dětmi s nějakým postižením a také ty, které se
chtějí více dozvědět o možnostech nošení dětí.
Březnové akce:
5.3.
(ČT) 9:30–11:30 Přáníčko k MDŽ
6.3.
(PÁ) 9:30–11:30 Bramborové razítko
10.3.
(ÚT) 9:30–11:30 Panenky oblíkačky
12.3.
(ČT) 9:30–11:30 Otisky dlaní
13.3.
(PÁ) 9:30–11:30 Mozaika z barevných papírů
17.3.
(ÚT) 9:30–11:30 Klubíkový karneval
19.3.
(ČT) 9:30–11:30 Malování na trička
19.3.
(ČT) 16:00–18:00 Keramika (glazování)
20.3.
(PÁ) 9:30–11:30 Opičí dráha
24.3.
(ÚT) 9:30–11:30 Papuče
26.3.
(ČT) 9:30–11:30 Učíme se básničky a říkanky
27.3.
(PÁ) 9:30–11:30 Hrajeme si
31.3.
(ÚT) 9:30–11:30 Magnety na ledničku
▶ Mimo tyto časy otevřeno jen po tel. domluvě.

Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
tel.: +420 731 402 188 (P. Vladimír Mrázek)
fakyjov@ado.cz
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.
Březnové akce:
od 28.2.
každý (PÁ,NE) v 17:55 h Křížová cesta– přijďte s námi společně prožít poslední cestu Pána Ježíše na Golgotu.
18.3.
(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.

Náboženská obec Církve československé husitské
v Kyjově
Seifertovo náměstí 760/3, 69701 Kyjov
tel.: 775 066 690 (Mgr. Michal Devečka, PhD.)
michal.devecka@gmail.com
www.kyjovkostel.webnode.cz
▶ Úřední hodiny: (ČT) 9:00–12:00, jinak po tel. domluvě

