organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343
mirostas@seznam.cz
7.4.
(ÚT) Chvalnov-Lísky – Brdo – Roštín (11,2 km)
v 9:10 h, bus
14.4.
(ÚT) Dubňany-zast. Josef – rez. Horky (hlaváčky) – Milotice (6,4 km)
					
v 8:10 h, bus
21.4.
(ÚT) Želetice – NPP Na Adamcích – Nenkovice – Šardice (8 km)		
					
v 8:56 h, bus
28.4.
(ÚT) Hustopeče (mandloňové sady) (9,5 km)
v 8:10 h, bus Hodonín
		
v 8:55 h bus, Velké Bílovice-kovárna v 9:38 h, bus Hustopeče

Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
tel.: 518 617 445
obec.celoznice@seznam.cz
www.celoznice.cz
12.4.
(NE) ve 14:00 h Tradiční košt vín – ochutnat můžete zajímavá vína nejen
místních vinařů v KD Čeložnice. K poslechu hraje CM, občerstvení zajištěno.
Přijďte se velikonočně naladit do Čeložnic.

Bukovany

Haluzice 128, 683 33 Mouchnice
tel: 603 506 312
spolek@haluzice.cz
motyckovi@haluzice.cz
17.–18.4.
(PÁ–SO) Jarní očista organismu a prevence zdraví se zkušeným fyzioterapeutem Milanem Sudickým – během intenzivního semináře se teoreticky
i prakticky seznámíte s očistnými, hathajógovými praktikami, které pročistí
tělo i mysl. Hlavní náplň bude provedení techniky Šank prakšalána – očista
střev za pomoci slané vody a fyzických cvičení s následnou speciální dietou.
Začátek 17.4. (PÁ) v 17:30 h přednáškou, konec 18.4. (SO) ve 13:00 h. Šank
prakšálana se nemůže cvičit: ve věku do 15 let, v době těhotenství, během
menstruace, při žlučových a ledvinových kamenech, velmi nízkém krevním
tlaku, nedostatečné funkci ledvin, při problémech s trávicí soustavou (záněty,
vředy), těžké cukrovce, problémech se srdcem, při pásovém oparu, ani při
duševních poruchách či horečnatých onemocněních. Trvání cvičení: 4–5 h,
samotné cvičení max. 3 h (ideálně 1,5 h). Cvičíme dopoledne nalačno. Více
informací a přihlášení: www.ameera.cz/sank-praksalana.

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.
Muzeum 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 pohlednice.
vstupné 30 Kč

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 022, 603 839 367
oubukovany@tiscali.cz
www.obecbukovany.cz
12.4.
(NE) ve 13:00 h 60. Velikonoční výstava vín v Bukovanech – pořádá ČZS
Bukovany v budově sokolovny, k tanci a poslechu zahraje Varmužova CM
a CM Jablůčko, na koštu můžete ochutnat i vína Vinařství Šalša.
24.4.
(PÁ) v 16:00 h Pálení čarodějnic – pořádá TJ Družba Bukovany na velkém
hřišti.
30.4.
(ČT) v 17:00 h Stavění máje v Dědině – tradiční stavění máje u kapličky
v Dědině, pořádá mužský a ženský sbor z Bukovan, chasa z Bukovan a obec
Bukovany.

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz
▶ Změna otevírací doby restaurace (PO–NE) 11:00–22:00 (do odvolání z důvodu nařízení
Vlády ČR). 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, v případě příznivého počasí bude o víkendu pokladna v prvním patře mlýna otevřena.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol. – přeneste se s námi do prostředí, ve kterém
nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“
– tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.). Výstava nyní doplněna
o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Kontaktní výběh s oslíky.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
Dubnové akce:
12.4.
(NE) 11:00–13:00 Velikonoční neděle – ukázky a výuka lidových zvyků v přízemí mlýna (pletení pomlázek, škrábání vajíček, zdobení perníčků).
25.4.
(SO) 14:00–21:00 Košt vín – tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, CM Michala Miltáka ze
Strážnice i bohatou slováckou tombolu! Vstupné zahrnuje neomezenou konzumaci vína, katalog, skleničku s potiskem. Vstupenka také slouží jako poukaz na nákup vína od vybraného vinaře v hodnotě 100 Kč. vstupné 350 Kč

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
tel.: 518 306 411
informator@bzenec.cz
podatelna@bzenec.cz
www.bzenec.cz
12.4.
(NE) v 16:00 h Ostrov splněných přání – pohádku hraje Loutkové divadlo
Kašpárek v areálu zámku.

Kavárna La Desta Bzenec
Strážnická 553, 696 81 Bzenec
tel: 777 212 073, 602 591 637
hana.stastna1970@seznam.cz
www.cesta-k-nezavislosti.cz
23.4.
(ČT) v 18:30 h Osm archetypů – jak pochopit sebe i druhé, jak se oblékat,
co jíst. Přednáší Hana Šťastná v kavárně La Desta Bzenec. Rezervace místa
nutná na tel.: 777 212 073 nebo na facebooku kavárny La Desta nebo Cesta
k nezávislosti.				
vstupné 150 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Spolek Haluzice

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
tel.: 518 375 102, 518 375 328
infokanal@obec-hovorany.cz
www.obec-hovorany.cz
25.–26.4.
(SO–NE) „Hovoranskými vinohrady za vínem“ – Spolek Hovoranských
vinařů vás zve na festival vína. Jedná se o obdobu otevřených sklepů, ale
tentokrát přímo mezi vinohrady. Neomezená ochutnávka od 20 vinařů.
(SO) 10:00–19:00 a v 19:00 h večerní zábava s CM, (NE) 9:00–12:00 zakoupení vína od vinařů v jejich sklepech. Už jste se podívali do sklepů našich vinařů,
tak teď je na čase se za nimi podívat přímo do jejich vinic. Bude na vás čekat
více jak 20 vinařství s výběrem vín z jejich produkce. Připravujeme pro vás
5km okruh okolo Hovoran s výhledem na krásné prostředí přírodní rezervace Hovoranské louky, které jsou součástí takzvaného Moravského Toskánska.
Trasa je vhodná nejen pro pěší, ale i pro cykloturisty. Více na tel.: 724 265 791,
na facebooku https://www.facebook.com/events/1590565731101807/ nebo
na e-mailu: vinozhovoran@seznam.cz. Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu 450 Kč do 19.4. (NE) a poté na místě v den konání akce za 550 Kč.

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.
26.4.
(NE) v 18:00 h Bylinky proti únavě, cestopis Hledání

Moravany
Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova
tel.: 607 005 006
www.obecmoravany.cz
25.4.
(SO) Vzpomínka na Slovácký okruh v Moravanech – pořádá Moto Classic
Moravany ve spolupráci s obcí Moravany. Program: ve 14:00 h výstava dobových fotografií a závodních motocyklů v KD, v 15:00 h ukázková jízda veteránů
po trati bývalého okruhu, v 16:00 h beseda s bývalými závodníky v KD.		
				
vstupné dobrovolné
2.5.
(SO) ve 14:30 h „Zpívání pod májú“ – setkání pěti sborů, stavění máje.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
tel.: 518 624 525
ou.sardice@sardice.cz
podatelna@sardice.cz
www.sardice.cz
3.–5.4.
(PÁ–NE) Burza dětského a dospělého oblečení a burza krojů – pořádá
Klub maminek Šardice v Obecní hale U Orla. (PÁ) 14:00–17:30 příjem,
(SO) 8:00–17:00 prodej, (NE) 9:00–13:00 prodej a 17:00–18:30 výdej zboží.
30.4.
(ČT) v 18:00 h Pálení čarodějnic – pořádá obec Šardice a ZŠ TGM Šardice
v areálu TJ Baník Šardice. Soutěže, diskotéka, skupina Dračí úsvit, stezka odvahy.

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 574 164
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz
www.pratele-achtele.cz
18.4.
(SO) ve 14:00 h Výstava vín – pořádají Přátelé Achtele Vlkoš v místní sokolovně. K ochutnání bude na 500 vzorků místních a okolních vinařů. K tanci
a poslechu zahraje CM Josefa Marečka. Občerstvení zajištěno. Hodnocení
vzorků proběhne 9.4 (ČT) v 18:00 h v sokolovně ve Vlkoši.

Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
tel.: 518 628 296
kd@mestovracov.cz
www.mestovracov.cz
5.4.
(NE) v 15:00 h Hledání velikonočních vajíček – DDM Vracov zve všechny
děti i s rodiči do areálu Březíčko ve Vracově. Hledání vajíček, výtvarná dílna
a zdobení perníčků. Košíček na vajíčka s sebou.
12.4.
(NE) 14:00–17:00 Velikonoce v muzeích – přijďte nasát velikonoční atmosféru do našich muzeí. Můžete ochutnat tradiční jarní pokrmy, uplést „žilu“,
nazdobit si perníček nebo si koupit něco z rukodělných výrobků.
25.4.
(SO) v 18:00 h Divadelní představení „Obecně prospěšná strašidla“ – komedii sehraje spolek amatérských herců VaDiS z Vacenovic s režisérkou Evou
Kalina v kinosále KD ve Vracově. Autorem hry je Petr Tomšů. Více naleznete
na www.mestovracov.cz.
30.4.
(ČT) Stavění máje s pálením čarodějnic – pořádá MKK a DDM Vracov na
městečku ve Vracově. Od 16:00 h slet čarodějnic a od 17:00 h stavění máje.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
tel.: 518 626 127
podatelna@obeczadovice.cz
www.obeczadovice.cz
16.5.
(SO) 14:00–23:00 Putování za vínem Slovácka – v KD. Široký sortiment vín
od vinařů a vinařských firem Bzenecka a Kyjovska. Zábavu zpestří CM a gastronomické speciality. Přesunuto ze 4.4. V ceně vstupenky je volná degustace
vín, poukaz na nákup vína v hodnotě 100 Kč, degustační sklenička a katalog
vín.					
vstupné 350 Kč

Žarošice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Ždánice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

2.4.

5.4.
18.4.
21.4.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(ČT) v 18:00 h Beatles story II aneb Jak skončila legenda – repríza komponovaného pořadu v Městské knihovně ve Ždánicích. Pořadem provází Vladimír Netopil a Anastázie Polášková. Pořádá Městská knihovna a Infocentrum
Ždánice.
(NE) ve 13:00 h Velikonoční jarmark – pořádá KD v KD. Tvoření dětí, řemeslníci, možnost zakoupení různých velikonočních výrobků, ochutnávka
pomazánek.		
vstupné dobrovolné
(SO) v 18:00 h Košt štrúdlů – pořádá KD v KD. V průběhu večera se představí zpěvák a bavič Šimon Pečenka s programem Filmové střípky.		
					
vstupné 100 Kč
(ÚT) v 18:00 h 6. cestovatelská beseda: Thajsko – chaos, který funguje – pořadem provází Alena Jedounková, ždánická rodačka. Pořádá Městská knihovna a Infocentrum Ždánice v Městské knihovně ve Ždánicích.

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

tel.: 702 233 565
www.hvezdarnazdanice.cz

3.,10.,17.,24.4.(PÁ) ve 14:00 h, v 16:00 h, v 18:00 h a ve 20:00 h Astropořady – pozorování Slunce, pohádka O slavném lovci Orionovi, Rosseta, pozorování hvězdné
oblohy.
7.4.
(ÚT) v 16:00 h Seminář pro učitele ZŠ a SŠ – v sále planetária.
16.4.
(ČT) v 18:00 h Když se rutina změní v drama – přednáška s Ing. Tomášem
Přibylem v sále planetária.

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: od 1.4. (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE, st. svátky – mimo 10.,13.4.) 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. Součástí expozic je i zámecká kaple. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
1.4.–31.5. (ST–NE) „Jaro 2020: Jeden pohled“ – prodejní 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.

Želetice
Želetice 189, 696 37 Želetice
tel.: 518 622 725
zeletice@zeletice.cz
starosta@zeletice.cz
www.zeletice.cz
30.4.
(ČT) v 18:00 h Pálení čarodějnic – pořádá obec Želetice na hřišti.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
tel.: 518 626 022
podatelna@obeczeravice.cz
www.obeczeravice.cz
23.5.
(SO) III. ročník Slováckého okruhu v Žeravicích a okolí – trať 25 km. Program: 9:00–12:00 registrace k hlavnímu závodu ČP Handbike, cyklisté před
OÚ, 10:00–12:00 dětský závod, od OÚ směr „plivátko“ a zpět, ceny motivace
dětí, ve 14:00 h start profi cyklistů na dvě kola, ve 14:02 h start ČP Handbike, a cyklisté na jedno kolo, 19:00–21:00 slavnostní vyhlášení na Sokolce,
občerstvení, k tanci a poslechu hraje kapela Pantok. Více na www.petrvalsky.
cz či tel.: 777 679 779.

Žarošice 14, 696 34 Žarošice
tel.: 518 631 530
obec.zarosice@tiscali.cz
www.zarosice.cz
4.4.
(SO) Ukliďme Žarošice – společný úklid obce a jejího katastru.
19.4.
(NE) v 15:00 h Vítání občánků – obec přivítá nově narozené děti v sále
J. Konečného.
30.4.
(ČT) Pálení čarodějnic – pro účastníky jsou připraveny soutěže a občerstvení, Sokolka.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
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Toto oznámení je vydáno k datu 13.3. (PÁ),
informace aktualizujeme dle vyvíjejících se podmínek.
Sledujte, prosím, webové stránky: www.dum-kultury-kyjov.cz,
www.kino-kyjov.cz a náš facebook.
Děkujeme za pochopení.
„Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 sb. O bezpečnosti
ČR vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS COV-2) na území
ČR nouzový stav od 12.3. (ČT) na dobu 30 dnů. V této lhůtě je zakázáno
konat akce s větším počtem jak 30 osob na jednom místě.“

PŘIPRAVUJEME:
20.5. (ST) SKUPINA SCREAMERS – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
vstupné 290 Kč
(travesti show)
30.5. (SO) KYJOVSKÝ ŠKOPEK (festival dobrého piva a skvělé zábavy)
17.6. (ST) CONCENTUS MORAVIAE
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově
22.6. (PO) CONCENTUS MORAVIAE
na zámku v Miloticích
11.7. (SO) VANDRÁCI NA CESTĚ STŘEDNÍ AMERIKOU (v letním kině)
Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard
o putování po střední Americe.
vstupné v předprodeji 250 Kč

KINO PANORAMA

Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
www.kino-kyjov.cz
Kino Panorama Kyjov až do odvolání nepromítá. Plánované premiéry
jednotlivých filmů se posouvají na neurčito. V případě změny stavu bude
zveřejněn program operativně na webových stránkách www.kino-kyjov.cz
a na facebooku: www.facebook.com/kinopanoramakyjov. Sledujte prosím
tyto stránky pro aktuální informace. Děkujeme za pochopení.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

KAM V KYJOVĚ
a okolí

DUBEN 2020

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

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

PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY JSOU AKCE
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.
SLEDUJTE PROSÍM WEBY
JEDNOTLIVÝCH OBCÍ A ORGANIZACÍ!
Významné akce v Kyjově
28.4.

OSLAVY 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA KYJOVA

(ÚT) Oslavy 75. výročí osvobození města Kyjova – v 9:30 h kladení věnců
u Památníku II. sv. války v Bohuslavicích, v 9:45 h kladení věnců u Památníku
obětem I. a II. sv. války v Boršově, v 10:00 h u Památníku obětem II. sv. války
v parku u kaple sv. Josefa. Vzpomínkový akt a kladení věnců včetně krátkého kulturního programu u Památníku obětem II. sv. války v parku u kaple
sv. Josefa. V 11:00 h vzpomínková bohoslužba za oběti II. světové války
v hřbitovní kapli sv. Josefa.
Doprovodný program:
28.4.
(ÚT) v 15:00 h Koncert Dixie vojenské hudby Olomouc AČR – hodinové
koncertní vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem před radnicí
na Masarykově nám. Repertoár tvoří známé skladby české a zahraniční produkce swingdixielandové hudby.
▶ Radniční galerie: Výstava historických fotografií pilotů RAF „Místo narození Brno“ –
autor Otto Ballon Mierny s účastí Armádního generála pana Emila Bočka na vernisáži.
Bližší informace budou aktuálně zveřejněny.
▶ Beseda a přednáška „Krvavá léta“ se spisovatelem, knihkupcem a nakladatelem Jiřím
Padevětem pro školy i veřejnost. Organizuje MKS.
květen
▶ Bojová ukázka „Osvobození Kyjova“ v rámci projektu Kyjov – Město válečných hrdinů
na Masarykově nám. Vojenskohistorická vzpomínková akce k výročí osvobození města Kyjova. Organizuje Military muzeum gen. S. J. Ingra.
květen, červen
▶ Koncert Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ – vystoupení „Krok za krokem“.
Organizuje OPONA, z.s.

Významné akce v okolí
18.4.

POHÁR MĚSTA KYJOVA V MODERNÍ GYMNASTICE

(SO) Pohár města Kyjova v moderní gymnastice – ve Sportcentru Želva
Dubňany. Závod jednotlivkyň v moderní gymnastice za účasti závodnic z celé
ČR. 11 kategorií, děvčata 4–20 let. Sestavy bez náčiní, se švihadlem, míčem,
obručí, kužely.			
vstupné dobrovolné

Udělejte něco pro své zdraví

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, tel.: 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově – květen 2020 je 14.4. (ÚT).
Změna programu vyhrazena.
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Odbor KČT Kyjovsko

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC

▶ Všechny termíny bezplatné autobusové linky na krytý bazén Ratíškovice jsou zrušeny!

Pojďte s námi do přírody
2.5.

PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM

(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice zve na tradiční, již 19. ročník turistické akce. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci U Sirotků
ve Vřesovicích, pěší trasy o délkách 5, 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách

14 a 45 km. Na startu účastníci obdrží mapku s popisem trasy. Každý účastník bude odměněn originálním pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny
obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Odměněna bude také
nejpočetnější rodina. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu
2017–2021“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí cyklu Toulavý kočárek, pro děti budou připraveny soutěže a hezké dárky. Kontakt: Miroslav
Vaculík, tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

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
▶ Toto oznámení je vydáno k datu 13.3. (PÁ), informace aktualizujeme dle vyvíjejících se
podmínek. Sledujte, prosím, weby: www.dum-kultury-kyjov.cz a www.kino-kyjov.cz a facebook. Děkujeme za pochopení.
„Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 sb. O bezpečnosti ČR vyhlašuje
pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS COV-2) na území ČR nouzový stav od 12.3. (ČT) na dobu 30 dnů.
V této lhůtě je zakázáno konat akce s větším počtem jak 30 osob na jednom místě.“
Akce, které jsou odloženy, vstupenky zůstávají v platnosti:
▶ Divadelní představení Vzhůru, dolů!
▶ DH Žadovjáci
▶ Regionální kolo soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku severního Kyjovska
▶ Šlágrparta & Šlágr párty
Akce, která je zrušená bez náhrady:
▶ Velikonoční beseda u cimbálu
Dubnové akce:
16.4.
(ČT) v 17:00 h Štístko a Poupěnka: „Ať žijí pohádky!“ – v estrádním sále
KD. V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby ji nesežral
vlk, a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí
se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží
tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví
čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou
chybět ani známé, osvědčené písničky. Délka představení cca 60 minut + focení a autogramiáda.				
vstupné 195 Kč
16.4.
(ČT) v 19:00 h Baborák Ensemble – v divadelním sále KD. Základ tělesa
tvoří lesní roh a smyčcové nástroje, podle potřeby se orchestr rozrůstá o další
hudební nástroje, např. klavír, pro větší projekty pak cembalo, harfa, klarinet i další smyčce. Jádrem komorního souboru je lesní roh. Ensemble kolem
hornisty Radka Baboráka vznikl v roce 2001. Soubor je spojením muzikantů z Čech a z orchestrů, kde Baborák působil (Česká a Mnichovská filharmonie, Berlínští filharmonikové), a dalších přátel a i jiných hudebníků – ze
smyčcových kvartet (Wihanovo, Epoque atd.) a souborů jako České noneto,
Berliner philharmonische Solisten. Radek Baborák (lesní roh), Martina Bačová (housle), Hana Baboráková (violoncello), Miroslav Sekera (klavír).
vstupné 350 Kč, studenti a senioři 290 Kč, děti do 15 let 50 Kč
21.4.
(ÚT) v 19:00 h Commedia dell’arte II.: Mechanická žena aneb Krize identity aneb Návrat do dětství – v divadelním sále KD. Inscenace Commedia
dell´arte II. Spolku Sešlých je volným pokračováním prvního dílu. Příběhem
vás opět provedou již známé osobnosti: Marek Daniel, Roman Slovák, Tomáš
Milostný, Gabriela Štefanová, Andrea Marečková.
vstupné 370 Kč
24.4.
(PÁ) v 17:00 h Kouzelná školka: Michalovi mazlíčci – v divadelním sále KD.
Zábavné divadelní představení s Michalem z televizní Kouzelné školky. Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně smát s dětmi do divadla v Kyjově! „Michale,
když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že
už jsi dospělý!“ Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál
s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom,
že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Michal
v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím
tohoto představení cestují v prostoru i čase. Během představení se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají
představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických
zvířecích přátel. Pak už ale rychle zase zpátky v čase do Michalova dětství
a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci ...
a hlavně spousta vzpomínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále. Nemůže
chybět zábava, soutěže ani překvapení. Víte, koho má Michal opravdu moc
rád, je jeho Miláček a vy ho dobře znáte? Napovíme Vám, že má žlutou barvu, těšíte se? V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky,
do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Michal Nesvadba je
autorem více než 1000 scénářů televizních Kouzelných školek, nejlepší je ale
naživo! Autorská divadelní představení nabízí zábavu a humor, který děti od
Michala milují. Děti jsou při představení strženy atmosférou spolupráce a ko-

munikace, jsou bezprostřední a silně aktivní, a to i ty úplně nejmenší nebo ty,
které mají v jiných situacích ostych, tak tady, a s Michalem, to neplatí! Proto
Vás bez obav zveme: Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a hlavně smát s Vašimi
dětmi a s Michalem!				
vstupné 195 Kč
28.4.
(ÚT) v 19:00 h Jiří Kolbaba: Velký okruh jihem Afriky – v divadelním sále
KD. Představení je vyprodáno.			
vstupné 190 Kč
30.4.
(ČT) v 17:00 h Stavění máje se Slováckým souborem Kyjov a DH Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka na Masarykově nám.
						
vstup volný

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz
▶ Kino Panorama Kyjov až do odvolání nepromítá. Plánované premiéry jednotlivých filmů se posouvají na neurčito. V případě změny stavu bude zveřejněn program operativně
na webových stránkách www.kino-kyjov.cz a na facebooku: www.facebook.com/kinopanramakyjov. Sledujte prosím tyto stránky pro aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

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.
▶ Výstava historických fotografií pilotů RAF „Místo narození Brno“ – autor Otto Ballon
Mierny s účastí Arm. gen. Pana Emila Bočka na vernisáži. Bližší informace budou
aktuálně zveřejněny.

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
17.4.–10.5. (PÁ–NE) Výstava „Miroslav Bravenec, Halla, Chatrná: Obrazy, grafika“ –
vernisáž výstavy proběhne 17.4. (PÁ) v 17:30 h.

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358
mek@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz
1.4.
(ST) v 17:00 h Imunitní systém: zdravý život beze strachu – z cyklu přednášek Ke zdraví jsem zrozen. Přednáší Sámo Fujera ve studovně-čítárně.		
					
vstupné 150 Kč
2.4.–28.5. každý (ČT) 13:00–17:00 Výstava fotografií Radomila Polešovského: Krásy
Karibiku – pobočka knihovny v Bohuslavicích.
6.4.
(PO) v 9:00 h Setkání s poezií – beseda s uživateli CSS Kyjov, půjčování knih
v jídelně CSS Kyjov.
8.4.
(ST) 8:30–11:00 Kurz první pomoci pro dospělé – teoretická + praktická
výuka první pomoci. Kurz vede Bc. Ondřej Vymazal, DiS., v přednáškovém
sále.				
vstupné dobrovolné
8.4.
(ST) v 17:00 h Tajemství rytmu protikladů – přednáší Ing. Zdeněk Zamazal
ve studovně-čítárně.				
vstupné 50 Kč
16.4.
(ČT) v 17:00 h Kolumbie aneb 20 měsíců nefalšovaného kolumbijského
divokého západu – v přednáškovém sále přednáší Matěj Ptaszek, spisovatel,
hudebník a fotograf, který jako první Evropan strávil 20 měsíců v odlehlé části
divokého kolumbijského departmentu Antioquia.
vstupné dobrovolné
22.4.
(ST) v 10:00 h Loutkové divadlo manželů Bílých – pro malé i velké diváky
v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
30.4.
(ČT) v 17:00 h Vernisáž výstavy amatérských výtvarnic vedených
Mgr. Dagmar Pucharovou – výstavu bude možné zhlédnout do konce
června v přednáškovém sále.

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.
do 28.6.
(NE) Výstava „Svět kostiček“

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
tel.: 723 876 086
predseda@jazzklubkyjov.cz
www.jazzklubkyjov.cz
17.4.
(PÁ) ve 20:30 h Zeurítia: TEMPERA (CZ/IT) feat. Francesco Petreni & Libor Šmoldas – koncert v rámci projektu Jazz v Kostce X v Pražírně Kyjov.
Tempera je nový česko-italský projekt zpěvačky Venduly Šmoldasové (alias
Zeurítie) spojující brazilskou bossanovu a jazz v unikátním obsazení: zpěv,
akustická kytara a perkuse. Zeurítia spolu se svým mužem, mezinárodní
hvězdou jazzové kytary Liborem Šmoldasem, přizvali ke spolupráci špičkového charizmatického bubeníka a perkusistu z Itálie Francesca Petreniho. Trio
přináší intimní, ale přece expresivní hudbu plnou latinsko-amerických rytmů,
improvizace, kreativního prostoru, temperamentu a pozitivních vibrací. Repertoár tvoří jazzové valčíky zaranžované na brazilský způsob v rytmu bossanovy a samby. Kromě vlastní tvorby se můžete těšit na skladby Billa Evanse,
Henry Manciniho, Freddie Hubbarda a několik písní s českými texty Jakuba
Doležala. Připravte se na výjimečný hudební zážitek!
vstupné 100/70 Kč

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
tel.: 518 614 313, 775 700 101
info@kyjovsky-pivovar.cz
www.kyjovsky-pivovar.cz
od 3.4.
(PÁ) Pivovarské kulinářské speciality na duben: Jehněčí, kůzlečí, králičí
speciality
od 3.4.
(PÁ) v 17:00 h Pivní speciál: Velikonoční červené – polotmavé silné pivo 13%
(spodně kvašené).
6.,20.,27.4. (PO) v 19:00 h Chytrý kvíz – poskládejte tým do 9 členů a přijďte si ověřit své
znalosti s dalšími týmy.

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.
20.–26.4.
(PO–NE) Ochutnávka gurmánské speciality: Vinné želé – vyrobené z červeného vína podle tradiční receptury.
Připravujeme na květen:
18.–24.5.
(PO–NE) Ochutnávka vína na letní období – rosé víno.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov
tel.: 604 466 342
info@prazirnakyjov.cz
www.prazirnakyjov.cz
25.4.
(SO) v 18:00 h Vernisáž výstavy fotografií, které se nevešly – křest architektonické mapy města Kyjova, koncert 1FLFSOAP. Výstava potrvá do konce
července.

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 603 281 237
studijni@jazykovka-kyjov.cz
www.jazykovka-kyjov.cz
25.4.
(SO) 9:30–11:00 Jak se lépe učit (nejen) cizí jazyky – seminář o učení, paměti a způsobech, jak se lépe učit a více si toho zapamatovat. Vede Lukáš
Macenauer MSc. s živými vstupy psychologa přes videohovor. Ve 2. patře KD.
Registrace na FB a kontaktech jazykovky.
vstupné dobrovolné

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Téma měsíce: Velikonoce
8.,9.4.
(ST,ČT) ve 14:00 h Pečení a barvení vajíček
22.,23.4.
(ST,ČT) ve 14:00 h Sázení cibulek

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.
Dubnová akce:

25.4.

(SO) v 15:00 h Karneval pro děti – v Klubu Nětčice. Pro děti bude připraven
bohatý program, soutěže, losování o krásné ceny. Vstupné jednotné jak pro
dítě, tak pro rodiče 50 Kč/os. Více informací na plakátech nebo webu CPR.

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 v penzionu
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Dubnová akce:
▶ Trénování paměti – Z. Choura, termín bude upřesněn.

28.4.

(ÚT) Zájezd – Žďár nad Sázavou, Zelená Hora.

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
▶ Každá lichá (ST) 14:00–16:00 Cvičení a ergoterapie, půjčování literatury a kompen-

začních pomůcek
23.–26.4.
(ČT–NE) 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:
9.4.
(ČT) 9:30–11:30 Velikonoční zvyky – ukázka zdobení velikonočních kraslic.
23.4.
(ČT) 9:30–11:30 Beseda se členy České obce sokolské Praha – prohlídka
historických dobových materiálů.

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
2.4.
(ČT) 16:00–19:00 Velikonoční tvoření pro děti i dospělé – děti i rodiče si
vyrobí vajíčka, pomlázky a spoustu dalších krásných velikonočních dekorací.
					
vstupné 80 Kč
9.4.
(ČT) 8:00–16:00 Do Bruna s Domečkem – děti si užijí hravý den v brněnském dětském centru. V ceně je zahrnuta doprava a vstup. vstupné 450 Kč

Lesní Klub Radovánky Kyjov a ČSOP Kyjov

Římskokatolická farnost Kyjov

radovanky.lesniskolka@gmail.com
www.radovanky8.webnode.cz
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			
cena 1 900 Kč
24.–28.8.
(PO–PÁ) Sportovně indiánský tábor		
cena 1 900 Kč

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
tel.: 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.
▶ Od 30.3. každé (PO) 18.30 h, od 14.4. každé (ÚT) v 6:45 h a (NE) v 18:30 h v gymnaziální kapli.
Dubnové akce:
do 10.4.
každý (PÁ,NE) v 17:55 h Křížová cesta – přijďte s námi společně prožít poslední cestu Pána Ježíše na Golgotu.
5.4.
(NE) Žehnání kočiček – při všech mších svatých.
9.4.
(ČT) v 18:30 h Mše sv. na Zelený čtvrtek
10.4.
(PÁ) Velký pátek – v 15:00 h velkopáteční obřady a poté křížová cesta městem
se zakončením u kaple sv. Josefa nad muzeem. V 19:30 h Křížová cesta v Bukovanech.
11.4.
(SO) Bílá sobota – v 8:00 h otevřen Boží hrob, možnost soukromé adorace
a zamyšlení. Ve 20:00 h obřady zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
12.4.
(NE) Velikonoční neděle – mše svaté v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, večerní
v 18:30 h nebude. V 10:30 h mše svatá v kapli v Bukovanech.
13.4.
(PO) Velikonoční pondělí – mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. V 10:30 h mše svatá
v kapli v Sobůlkách.
15.4.
(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.
18.4.
(SO) Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání v Olomouci
25.4.
(SO) v 17:00 h Mše sv. v kapli sv. Rocha (kaple ve směru na Vlkoš) s prosbou
za úrodu a požehnáním polí.
26.4.
(NE) v 18:30 h Skautská mše svatá

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
1.4.
(ST) 14:00–16:00 Zápis do 1., 2. a 3. ročníku ZŠ Montessori Kyjov – zápis
bude probíhat v prostorech Studia Quatro, s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
14.4.
(ÚT) 15:00–17:00 Tvůrčí dílnička linoryt – děti se seznámí s grafickou
technikou tisku z plochy: linorytem. Každé dítě si vytvoří vlastní tisk, dílnu
povede profesionální výtvarnice. Vhodné pro děti 6–8 let. Rezervace kvůli
omezenému počtu dětí vhodná.			
vstupné 150 Kč
29.4.
(ST) 16:00–17:30 Zábavný úvod do moderního tance – moderní výrazový
tanec v sobě zahrnuje více tanečních stylů a technik, přitom zachovává svobodu a kreativitu těla a jeho pohybu. V ukázkové hodině si děti mohou vyzkoušet taneční prvky, které pak společně skloubíme do krátké taneční variace.
Nebudou chybět improvizované části v podobě pohybových her s hudbou.
Pro děti 6–8 let, s sebou pohodlné oblečení a obuv. Povede profesionální lektorka tance. Rezervace kvůli omezenému počtu dětí vhodná. vstupné 80 Kč
30.4.
(ČT) 17:30–18:30 Pravidelné setkání rodičů a příznivců ZŠ Montessori Kyjov – přátelské setkání s informacemi o novinkách týkající se školy.

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.
▶ Každou (NE) v 11:30 h Nedělní bohoslužba

Klub maminek Kyjov

Církev bratrská

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.
Dubnové akce:
2.4.
(ČT) 9:30–11:30 Jarní dekorace na okna
2.4.
(ČT) 16:00–18:00 Keramika
3.4.
(PÁ) 9:30–11:30 Vajíčka a zajíčci
7.4.
(ÚT) 9:30–11:30 Velikonoční kraslice
9.4.
(ČT) 9:30–11:30 Velikonoční dekorace
10.4.
(PÁ) 9:30–11:30 Velký pátek – zavřeno.
14.4.
(ÚT) 9:30–11:30 Zajíčci a lištičky
16.4.
(ČT) 9:30–11:30 Záložka do knížky s otisky prstů
16.4.
(ČT) 16:00–18:00 Keramika
17.4.
(PÁ) 9:30–11:30 Dostihy
21.4.
(ÚT) 9:30–11:30 Zamračená obloha
23.4.
(ČT) 9:30–11:30 Indiánské masky
24.4.
(PÁ) 9:30–11:30 Hrajeme si v parku
28.4.
(ÚT) 9:30–11:30 Dekorace z mechu
30.4.
(ČT) 9:30–11:30 Prohlížíme si knížky

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 facebooku: Mládež
CB Kyjov.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Educante z.s.
Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov
tel.: 776 760 784
educante@seznam.cz
www.educante.cz
▶ Každý (ČT) 13:00–17:00 a každý (PÁ) 10:00–13:00 SOS psychologická pomoc v krizi
(Therapy Kyjov)
▶ Každou (ST) 16:30–17:30 Trénink paměti nejen pro seniory
27.4.
(PO) v 17:00 h Setkání svépomocné skupiny domácích pečujících – skupina
rodičů, kteří doma pečují o své dítě s kombinovaným postižením. Skupina je
otevřena nově příchozím.
Kurzy pro pečující v rámci projektu „Pečujeme rádi“:
▶ 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
18.4.
(SO) 10:00–16:00 Péče jako poslání – Mgr. Bc. Martina Terezie Kalábová.
28.4.
(ÚT) 10:00–16:00 Svéprávnost a její omezení – PhDr. Tomáš Laz.
12.5.
(ÚT) 10:00–16:00 Účinné komunikační techniky – Ludmila Kloudová. Přesunutý kurz z 31.3. (ÚT).

