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

▶ Fénix poskytuje sociální služby, psychiatrické služby, vzdělávací kurzy, krizová intervence –
volejte!
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků
rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF,
lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání
s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potože. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶ 15.9.(ÚT), 22.9.(ÚT) a 29.9.(ÚT) 16:30–18:00 h – Kurz laskavé asertivity pro veřejnost. Více
info: 720 504 902 (Mgr. Radka Galanová).

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

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

1.–14.9.
(ÚT–PO) Zápis do jazykových kurzů zimního semestru 2015–2016
15.–30.9.
(ÚT–ST) Prodloužený zápis do vybraných jazykových kurzů
Přihlásit se můžete osobně v našich učebnách na MKS v Kyjově, na telefonu 603 281 237, na mailu
studijni@jazykovka-kyjov.cz nebo online přes náš web jazykovka-kyjov.cz. Všem, kteří váhají nabízíme možnost nezávazné rezervace místa v kurzu s ukázkovou hodinou zdarma. Těšíme se na
vás!

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov - Nětčice

25.9.–24.10. (PÁ–SO) Podzimní program na Jančovce – více informací o těchto a dalších připravovaných akcích se dozvíte na našem aktuálním facebookovém profilu.
25.9.
(PÁ) Večúrek s fňuknou
17.10.
(SO) Autorský večer
24.10.
(SO) Písničkáři na Jančovce

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

▶ Rádi oznamujeme, že jsme získali titul partnerské školy Cambridge P.A.R.K. Je to pro nás prestižní ocenění naší práce a práce našich studentů. Pro zájemce otevíráme i ve šk. roce 2015/16 kurzy připravující na Cambridgeské zkoušky již od žákovské úrovně Starters (vhodné již od 3. ročníku ZŠ).
English Weeks
▶ Úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957,
mail: bartonikovaeva@gmail.com).				
cena 900 Kč/1 os.
Příprava k maturitě (aj) 2016
▶ Rezervujte si místo ve skupině již během prázdnin. Připravujeme na maturitu státní i školní!!
Od září 2015–duben 2016. Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Hrátky s angličtinou I. a II.
▶ Od září 2015 opět startujeme kurzy pro nejmenší. Rezervujte si místo včas. Kapacita omezenamaximálně 10 dětí na skupinu. Otevíráme skupiny I. (děti od 3 let), II. (děti od 5 let, nebo ty,
které již maji za sebou Hrátky s angličtinou I.). Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Cambridge exams
▶ Od září 2015 otvíráme kurzy připravující žáky ve věku 7 – 12 let na cambridgeské zkoušky
YLE (Starters, Movers, Flyers). Otevíráme také přípravné kurzy pro zkoušky KET a PET.
Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, email: bartonikovaeva@gmail.com).
Konverzace pro mírně pokročilé
▶ Vhodné pro ty, kteří dosáhli úrovně pre-intermediate+ a chtějí si své znalosti udržovat.
Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková.

adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov

Růžová 1189, 697 01 Kyjov

30.9.

tel.: 602 969 267

tel.: 723 876 086

(ST)ve 20:30 h Koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov (Komenské-

19.9.

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

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

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

(PO) v 15:00 h v rámci celorepublikové akce „Dáme kroj“ zveme spoluobčany na
promítání stavění a kácení máje na Slováckém roku 2015 v sokolovně v 15:00 h,
kulturní program, výstava, občerstvení. Pořádá obec.

Bzenec
18.–19.9.

18.9.
19.9.

20.9.

podatelna@bzenec.cz

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

www.obec-kostelec.cz

26.–27.9.(SO–NE) Svatováclavský hody s věncem a káčerem – pořádá obec Kostelec.
26.9.
(SO) v 16:30 h krojovaný průvod s věncem, ve 20:00 h hodová zábava, hrají Žadovjáci.
27.9.
(NE) v 10:15 h mše svatá, v 15:00 h krojovaný průvod s káčerem, ve 20:00 h hodová
zábava, hrají Žadovjáci.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

4.9.

6.9.
26.–27.9.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

20.9.

26.9.

(PÁ) v 17:00 h slavnostní vernisáž výstavy Bzenecký výtvarný podzim – současní
umělci představí svá díla. Na náměstí Svobody vystoupí skupiny Děvčice, Memento
Mori, Ivan Hlas a Olin Nejezchleba, pražská kapela Lola Běží.
(SO) v 9:30 h na náměstí Svobody vystoupí mažoretky ZŠ Bzenec a mažoretky
z Kyjova, v 10:45 h vystoupí ZUŠ Bzenec, Tetky z Havířova. V 10:30 h představení
loutkového divadla Srdíčko z Jičína v divadélku Kašpárek na zámku. Ve 14:00 h slavnostní krojovaný průvod na náměstí Svobody. V 15:00 h v zámeckém areálu vystoupení souborů Bzenecké Drmolice a CM Fryška, Bzenčan, Ondráš Brno, Spineček
Vnorovy, pěvecké sbory z Vacenovic a Nedakonic, Lipina Vracov, v 17:00 h krátký
program zúčastněných souborů, k tanci a poslechu hraje CM Kalvádos. Vinařství
Chateau Bzenec pořádá během dne prohlídky areálu Na Podhájí – zajištěna kyvadlová doprava autobusem od hotelu Junior.
(NE) v 10:00 h Představení loutkového divadla Srdíčko z Jičína v divadélku
Kašpárek na bzeneckém zámku, v 15:00 h představení loutkového divadla Kašpárek.

kultura@milotice.cz

(SO) II. přehlídka mužských sborů a kácání mája – pořádá Mužský pěvecký sbor

tel.: 606 768 258
www.novy-dvur.cz

(NE) v 13:00 h Trh místních produktů a řemesel Mikroregionu Nový Dvůr –
více v sekci Významné akce v okolí.
(SO) v 13:00 h Eště vínko nevykyslo...aneb Burčákový pochod 2015 – více v sekci Významné akce v okolí.

26.9.

6.9.

(NE) ve 14:00 h Tradiční Zarážení hory – pořádají MPS Paniháj Moravany, Vinaři Moravany s podporou OÚ Moravany za účasti ŽS Bukovany, MS Sobůlky
a dalších zpěváků (kdo dojde). Budou tam i muzikanti z CM J. Petrů. Občerstvení
zajištěno. Burčák, ochutnávka tichých vín, grilované speciality Ryva Moravany.

Skoronice 47, 696 41 Skoronice

tel.: 605 206 541

ales.rajsigl@seznam.cz

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) ve 14:00 h Vinobraní – v areálu Svatoborský sklípek Vinařství Dufek.
(NE) Čaj o páté – v KD hraje Eager Swingers, řídí Petr Varmuža.
(SO–NE) Výstava drobného zvířectva – ČSCH- u křižovatky na Hodonín.

Šardice
5.–6.9.

podatelna@sardice.cz

23.9.

(PÁ–ČT) Výstava kyjovského výtvarníka Marka Dubce Sú aj tací, kteří udělají z ho... kupu hnoja – ve výstavní síni v Žádovicích (budova OÚ). Vernisáž
25.9.(PÁ) v 19:00 h v budově OÚ Žádovice. Kontakt: 704 022 401.

Komunitní centrum obce Žarošice
tel: 518 631 278
www.zarosice.cz

Otevírací doba: (ČT–NE) 9:00–12:00, 13:00–17:00 nebo po domluvě na tel.: 725 948 591.
12.9.–18.10. (SO–NE) Výstava obrazů – Magdalena Křenková – Florianová – v Komunitním
centru v Žarošicích č.p. 110.

26.9.

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

5.9.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – v sokolovně, hrají Vracovjáci, pořádá ČZS.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

5.–6.9.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO–NE) Výstava drobného zvířectva – pořádá ČSCH ZO Šardice v areálu za
starou školou. Výstava je otevřena 5.9.(SO) 14:00–18:00 h, 6.9.(NE) 8:00–14:00
Je připravena bohatá tombola.

www.ckregio.cz

Slavnostní večer s MUDr. Jiřím Dunděrou

(ST) v 17:00 h Slavnostní večer s MUDr. Jiřím Dunděrou, spisovatelem, publicistou, regionálním historikem a výtvarníkem, který představí svou novou
knihu „Křižovatky osudů“ – na úmělecký přednes vybraných textů z knih Jiřího
Dunděry Vás srdečně zvou Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s Kyjovským Slováckem v pohybu. Uslyšíte v podání vracovského rodáka a herce Josefa Somra oceněného v roce 2014 za celoživotní činoherní mistrovství. V programu vystoupí také
zpěvák a kytarista Jan Čarek, frontman swingových kapel. O překvapení v průběhu
večera nebude nouze. Jste srdečně vítáni. V přednáškovém sále.		
				
vstupné dobrovolné

Rusalka

(SO) v 19:00 h Rusalka – operní pohádka – v divadelním sále DK– Dvořákova
Rusalka je skutečným klenotem české opery, který si získává diváky po celém světě. Skladatelova vroucí melodika, něžná i dramaticky vypjatá, jeho mistrná práce
s hudebními motivy a plnokrevná instrumentace orchestru spolu s pohádkovým
libretem Jaroslava Kvapila, upomínajícím na prosté a zároveň nesmírně působivé Erbenovy balady, činí z Rusalky dílo přímo úchvatné krásy, oslovující publikum bez věkových hranic. V podání Národní komorní opery Praha, vystoupí přes
60 účinkujících.
			
vstupné 750 Kč

Významné akce v okolí
tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

Trh místních produktů a řemesel
Mikroregionu Nový Dvůr

(SO–NE) Ždánický histopedál – více v sekci Významné akce v okolí.

20.9.

Kulturní dům Ždánice
tel.: 518 633 175

(NE) Zpívání ženských sborů – v areálu Panské rybníky. Koná se jen za příznivého
počasí.

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

www.ickyjov.cz

Významné akce v Kyjově

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

U zámku 683, 696 32 Ždánice

(SO) v 21:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – v přírodním areálu
„Lúky“ – Skoronice. Přijďte k nám zahájit burčákovou sezónu a ochutnat první
burčák místních vinařů a užít si závěr léta s legendární skupinou Generace. Připraveny pro vás budou také speciality z udírny. Pořádá Vinařský spolek Skoronice.

696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

www.mestokyjov.cz

Žádovice

Spálenisko 110, 696 34 Žarošice
muzeum.zar@seznam.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

www.kct-vresovice.webnode.cz

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

20.9.

Svatobořice-Mistřín
5.9.
13.9.
26.–27.9.

září 2015

Ždánice
dufek42@gmail.com

Vinařský spolek Skoronice, o. s.
5.9.

a okolí

(SO) Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – prezentace 8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna u Sirotků ve Vřesovicích, cíl tamtéž v 17:00 h. Více informací:
http://kct-vresovice.webnode.cz.

Mužský pěvecký sbor Paniháj

Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz
tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

25.9–15.10.

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy obrazů – Libě na Lisá – pořádá obec Milotice
v Penzionu u zámku.
(NE) v 15:00 h Zarážání hory – pořádá obec Milotice na návsi.
(SO–NE) 10:00-17:00 Den otevřených galerií – v Penzion u zámku.

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

Kam v Kyjově

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

▶Otevírací doba: Kdykoli po dohodě na tel. čísle 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Stálá expozice
▶Památník Oldřicha Pechala, velitele výsadkové skupiny Zinc – expozice mapuje Pechalův život
a tragický osud skupiny Zinc.
Výstavy
▶Ve stínu nebeského vlaku – výstava věnovaná osudům letounu Dakota, který havaroval
u Vřesovic roku 1952.
▶Černobílé linie – prodejní výstava perokreseb výtvarnice Veroniky Svobodové zahrnuje
slovácké motivy i snové obrázky. Více: www.muzeum-v- podchribi.webnode.cz.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

Mikroregion Nový Dvůr

(PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní – po oba dny jsou v centru města připraveny zábavné atrakce, jarmark, víchy a občerstvení. Ochutnávky vín a burčáků
budou probíhat také přímo ve vybraných vinařstvích a sklepech (JUDr. Ďurinová,
Bunža, Křivánek, Ostrezi, Bisenc, Horvátovi, Vinum Moravicum, Bzenia…). Zámecké vinařství Bzenec pořádá prohlídky zámeckých sklepů.

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

5.9.

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

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

Klub českých turistů, odbor Vřesovice

Kostelec

Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

Bukovany

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

(SO) v 13:00 h 3.ročník petangového turnaje dvojic o putovní pohár starosty –
na hřišti TJ, startovné 50 Kč na dvojici. Přihlásit se můžete do 14.9.(PO) na OÚ
Ježov. Občerstvení zajištěno. Za pořadatele L. Pantlík, tel.: 724 171 338.

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. Zahradní posezení i s víkendovým grilováním otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte
výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících každý
všední den 17:00–18:00, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna denně 10:00–17:00, víkendy 10:00–18:00, minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
▶ Novinka! Mlynářská masážní stezka – chodník pro chůzi bosou nohou po přírodních materiálech přirozeně masíruje Vaše chodidla. Přijďte si vyzkoušet zdarma.
▶ Připravujeme na říjen: Již tradiční akce Bukovanský běh se uskuteční 3.10.(SO).

28.9.

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním mlýnu ze
17. století. Rezervace možná na: tel. 602 969 267 nebo e-mail: evapavlik@yahoo.com.
Otevírací doba: Po předcházející domluvě kdykoliv na tel.: 602 969 267 nebo 723 734 938.
26.–27.9.
(SO–NE) 10:00–17:00 Dny otevřených ateliérů 2015

Hovorany

JazzKlub Kyjov, o. s.

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

ART mlýn Bohuslavice

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

28.9.

z Hovoran a SDH Hovorany v přírodním areálu u kurtů (v 16:00 h kácání mája,
v 16:30 h přehlídka sborů, v 19:00 h beseda u cimbálu).
(NE) Cesta za pokladem po stopách večerníčka – pořádá Kulturní komise při
OÚ.
(PO) Orelské odpoledne plné her – pořádá Orel jednota Hovorany v areálu
u rybníka.

M
A

Jančovka z.s.

20.9.

R

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

ho 1407/14) Vám zahraje kapela E Converso (Michal Wróblewski – altsaxofon,
Jan Pisklák – kytara, efekty, Vladimír Micenko – kontrabas, baskytara, Jan Chalupa – bicí).				
vstup 100 Kč/70 Kč

ZD
A

▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy, ale předvvším nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Kurz historického šermu – více informací na webových stránkách.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti.
Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Veškeré informace
naleznete na www.kyjov.dcpr.cz.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské minispolčo. Je určeno
pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
Zářijová aktivita:
(NE) v 15:00 h Zahájení školního roku nejen pro děti – na farní zahradě. Ve
13.9.
spolupráci s KDU – ČSL Vás srdečně zveme na příjemné odpoledne plné her a soutěží. Nebude chybět ani skákací hrad a na závěr opékání špekáčků. Více na webu CPR.

26.9.

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶Otevírací doba: zaří, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00– 16:30.
Stálá expozice
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice. Sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu
6.9.–31.10. (NE–SO) Výstava dětských historických hraček (ze soukromých sbírek).
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 4.9.
(PÁ) Výstava 015 – současná práce 15 účastníků a hostů I. a II. ročníku Ždánického plenéru.
15.9.–říjen (ÚT) Krajina – přítomnost člověka – práce žáků na téma Ždánického plenéru,
souběžně výstava prací z letního workshopu.

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

(NE) v 13:00 h Trh místních produktů a řemesel Mikroregionu Nový Dvůr – už
tradičně patří třetí neděle v září na nádvoří zámku v Miloticích trhu místních produktů a řemesel pořádaného Mikroregionem Nový Dvůr. Každá ze šesti obcí mikroregionu (Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš) představí výrobky šikovných rukou svých obyvatel z nejrůznějších oborů nebo
řemesel. Pro děti budou tradiční dílničky a další zábava. Otevřená bude i zámecká
konírna, kde má mikroregion své stálé expozice. Cimbálové muziky z obcí doplní
ukázku hudebních tradic mikroregionu.
(SO) v 13:00 h Eště vínko nevykyslo...aneb Burčákový pochod 2015 – barvy, vůně a chutě burčáku a babího léta ve sklepních koloniích obcí mikroregionu Nový Dvůr. Srdečně vás zveme do sklepních kolonií obcí Vlkoš,
Skoronice, Milotice, Vacenovice. Představíme vám odrůdovou pestrost novodvorského malovinařství, lidovou sklepní architekturu, řemesla, tradice
a zvyky, které jsou s výrobou vína spojeny. Doprovodný program vám nabídne možnost poznat kulturní život v obcích mikroregionu Nový Dvůr
a významné památky kraje. Upozorňujeme zájemce, že tato akce nahrazuje v tištěné brožuře „Krajem vína“ chybně uvedenou akci „S burčákem ze sklepa až na
zámek“v termínu 19.–20.9.(SO–NE). Pořadatelem akce je mikroregion Nový Dvůr
(kontaktní osoba: Jan Grombíř, tel.: 606 162 167, e-mail: mistostarosta@skoronice.cz).

Program XII. ročníku Ždánického histopedálu

5.–6.9.

5.9.

(SO–NE) Ždánický histopedál – v průběhu obou dní možnost občerstvení v areálu zámeckého parku. Po dobu konání akcí v parku bude zdarma přístupno Vrbasovo muzeum v zámku a výstavy v zámecké vile. Přihlášky a více informací na
www.zdanickyhistopedal.cz a www.muzdanice.cz.
(SO) v areálu zámeckého parku 9:00–10:15 h prezentace účastníku, zahájení vystou-

6.9.

pení mažoretek, 10:15–11:30 h jízdy elegance, mažoretky, vyhlášení výsledků dospělých, 11:30–13:00 h oběd a občerstvení v prostoru zámeckého parku, reprodukovaná
hudba, 13:00–14:00 h jízdy zručnosti dětí, vyhlášení výsledků dětí, 14:00–15:00 h
pohodová jízda cyklistů Ždánicemi, 15:00–18:00 h příjemné odpoledne s živou
hudbou Melody gentlemans, 18:00–22:00 h diskotéka v parku, degustace vín v sále KD
Ždánice za doprovodu CM, soutěž o EU, tombola, v okolí zámecké vily 10:00–18:00 h
dětský program – Tour de Kids – celodenní program pro děti všech kategorií (cyklistické závody od tříkolek, odrážedel až po kola), dopravní hřiště, soutěže pro děti
včetně atrakcí (skákacího hradu, malování na obličej, vědomostní soutěž o EU),
výstavy partnerských obcí na vile.
(NE) v zámeckém parku, vile a KD 8:00–10:00 h mše v kostele ve Ždánicích,
10:00–16:00 h živý zpěv a tanec v zámeckém parku, koloběžky a elektrokola, výstavy
partnerských obcí na vile, skákací hrad, formule, beseda s představiteli obce a o EU
pro seniory, soutěž o EU v kavárně KD ve Ždánicích.

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka
na krytý bazén do Ratíškovic
10.10.–12.12. každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2015 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné
do bazénu si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka
MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 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).

Upozornění občanům Kyjova
Upozornění občanům Kyjova

▶ Nová služba pro pořadatele kulturních, společenských a ostatních akcí – KALENDÁŘ AKCÍ
- NA WEBU MĚSTA KYJOVA – Město Kyjov prostřednictvím svých webových stránek nabízí
novou službu pro pořadatele kulturních, společenských a také ostatních akcí v Kyjově – Kalendář
akcí. Tento najdete v liště na pravé straně webových stránek města Kyjova. Zde se Vám nabízí další
možnost jednak získat přehled o termínu akcí a událostí během celého roku a také samozřejmě
možnost zadat či zveřejnit svou akci i touto formou. V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail:
info@mukyjov.cz (do e-mailu uvádějte vždy předmět: Kalendář akcí!) nebo telefonicky:
518 323 484 nebo 602 155 679.

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

4.9.

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

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici na Vás čeká prodej čajů, bylinek, koření, sukulentů, léčivé kosmetiky, uzenářských výrobků, sýrů,
cukrářského a pekařského zboží, zelí, česneku, zeleniny, domácích nudlí a produktů z rakytníku. Poslední farmářské trhy se uskuteční v měsíci říjnu – 2.10.(PÁ).
5.9.
(SO) v 16:30 h Astronomové v oblacích – v Loutkovém sále – přednáška s promítáním a diskuzí s astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem.
vstupné dobrovolné
8.9.
(ÚT) v 19:00 h Seriál dechových hudeb: Dechová hudba Straňanka – v divadelním sále.					
vstupné 150 Kč
12.9.
(SO) ve 14:00 h Řemesla na Kyjovsku – před radnicí na Vás čekají ukázky tradičních lidových řemesel. V rámci této akce se představí řemeslníci z Kyjovska –
vinaři, výrobce lat, perníkářka, hnčíř, drátkařka, kovář. K poslechu a tanci zahraje
CM. Součástí moderovaného programu budou i folklorní pódiová vystoupení.
					
vstup volný
26.9.
(SO) v 19:00 h Rusalka – operní pohádka – v divadelním sále DK. Více v sekci
Významné akce v Kyjově.
Připravujeme na říjen:
1.10.
(ČT) Kurz tance pro studenty a učně začátečníky – kurz obsahuje 13 lekcí po
dvou vyučovacích hodinách. Na 1. lekci nutný společenský oděv (ukončení v lednu 2016).					
kurzovné 950 Kč
2.10.
(PÁ) Farmářské trhy
5.10.
(PO) 19:45–22:00 Taneční kurz pro dospělé – přihlašovat se můžete v předprodeji na KD (PO,ST,ČT 13:30–16:30) nebo mailem program@mkskyjov.cz. Proběhne
10 lekcí v estrádním sále KD pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka.
					 kurzovné 1.000 Kč
6.10.
(ÚT) KPH – Trio Bel Canto – koncert.
11.10.
(NE) František z Kouzelné školky – pořad pro děti Magdy Raifové.
13.10.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – Gloria
14.10.
(ST) Galakoncert LA GIOIA

17.10.
(SO) Štyry týdně do hodů
29.10.		 (ČT) Příběh jednoho hradu – hrají Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Eva Kodešová,
		 Lukáš Langmajer, Anna Kulovaná, Karel Soukup – divadlo pro dospělé.
Připravujeme:
6.10.–5.4.
(ÚT–ÚT) Nabídka předplatného na sezónu 2015/2016 – Kruh přátel hudby –
cena předplatného za sedm koncertů na celou koncertní sezónu je 750 Kč, děti,
studenti a senioři 560 Kč. Vstupné na jednotlivé koncerty 150/110 Kč sleva studenti, senioři. Pozor novinka: vstupné pro děti do 15 let je 50 Kč /1 koncert. Předprodej již zahájen.
6.10.
(ÚT) Zahajovací koncert – Trio Bel Canto
3.11.
(ÚT) Koncert italského tenoristy
1.12.
(ÚT) Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
5.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký
sbor Carmina Vocum.
9.2.
(ÚT) Cello Ensemble Solitutticelli
2.3.
(ST) Libor Meisl s Kaiser kvartet
5.4.
(ÚT) Slovácký komorní orchestr

Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.tel.: 518
612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

2.9.
(ST) v 19:00 h Iracionální muž USA..........................................................100 Kč
3.,4.,6.9.
(ČT,PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Barbie Rock’n Royals USA ...120 Kč/RV 432 Kč
3.,4.9.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Bez kalhot XXL USA ....................................................... 100 Kč
5.,6.9.
(SO, NE) v 17:30 h Papírová města USA......................................................... 110 Kč
5.,6.,20.9.
(SO,NE,NE) ve 20:00 h Domácí péče ČR........................................................ 110 Kč
9.,27.9.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h, (NE) v 15:30 h Malý dráček Německo...90Kč/RV324 Kč
9.,27.9.
(ST) v 19:00 h,(NE) ve 20:00 h Výnález zkázy ČR....................................... 80 Kč
10.,11.9.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Fantastická čtyřka USA.................................................110 Kč
10.9.
(ČT) ve 20:00 h Terminátor Genisys USA *2D.............................................. 110 Kč
11.9.
(PÁ) ve 20:00 h Terminátor Genisys USA *3D ............................................. 130 Kč
12.,13.9.
(SO,NE) v 17:30 h Fantastická čtyřka USA.................................................... 110 Kč
12.,13.9.
(SO,NE) ve 20:00 h Vetřelci USA...................................................................... 110 Kč
13.9.
(NE) v 15:00 h Jurský svět USA..................................................... 110 Kč/RV 396 Kč
16.9.
(ST) v 16:30 h Život je život ČR...........................................................................60 Kč
17.,19.,27.9. (ČT, SO, NE) v 17:30 h Mune–Strážce měsíce Francie *2D...........110/RV396 Kč
17.,18.,19.9. (ČT,PÁ,SO) ve 20:00 h Hitman: Agent 47 USA..........................................110 Kč
18.,20.9.
(PÁ,NE) v 17:30 h Mune – Strážce měsíce Francie *3D................ 130 Kč/468 Kč
20.9.
(NE) v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA.......................... 80 Kč
23.9.
(ST) v 19:00 h Daleko od hlučícího davu USA............................................ 90 Kč
24.,25.,26.9. (ČT,PÁ,SO) v 17:30 h Labyrint: Zkouška ohněm USA................................. 110 Kč
24.,25.,26.9. (ČT,PÁ,SO) ve 20:00 h Sinister 2 USA........................................................110 Kč
30.9.
(ST) v 19:00 h Cesta vzhůru ČR........................................................................ 100 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý |

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

1.9.

2.9.
9.9.
17.9.
23.9.

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

(ÚT) v 9:00 h Seznámení s knihou Žítkovské bohyně PeadDr. Jiřího Jilíka –
čtení úryvků v podání knihovnic dospělého oddělení zdejší knihovny. Centrum
sociálních služeb Kyjov.			
beseda zdarma
(ST) v 17:00 h Pyramida zdraví – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.
					
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Záhady a kouzla zvukových manter – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně – čítárně.		
vstupné dobrovolné
(ČT) v 13:00 h Jan Drda dětem – den věnovaný 100. výročí narození českého
spisovatele a dramatika. Odpoledne pro děti plné klasických pohádek v podání
dramatického kroužku ZUŠ Kyjov na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
(ST) v 17:00 h Slavnostní večer s MUDr. Jiřím Dunděrou, spisovatelem, publicistou, regionálním historikem a výtvarníkem, který představí svou novou
knihu „Křižovatky osudů“ –více v sekci Významné akce v Kyjově.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
10.8.–25.10. (PO–NE) Kyjovské střípky – v budově zámečku a v nové budově muzea
– výstava z etnografických a historických sbírek Vlastivědného muzea Kyjov.
vstupné děti do 6 let zdarma, děti 6 – 15, ZTP 10 Kč, studenti (15+), důchodci
15 Kč, dospělí 30 Kč, rodinný pas dospělí 50 %, rodinný pas děti 50 %, seniorpas
50 %.

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
1.–25.9.
(ÚT–PÁ) Výstava „Česká paměť“ akad. malíře Pavla Vavryse – Město Kyjov Vás
co nejsrdečněji zve na výstavu v Radniční galerii. Vernisáž výstavy se uskuteční
1.9.(PÁ) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie.

tel.: 733 661 380

19.9.

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

11.9.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ) Radek Michálek – obrazy s postindustriální tématikou. Úvodní slovo Barbora Lungová.

Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

23.9.

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

(ST) v 16:00 h Účetnictví, daně a neziskové organizace – pořádá spolek Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací
JMK (pro neziskovky a spolky). Dozvíte se základní pojmy a principy účetnictví,
rozdíl mezi účetnictvím a jednoduchým účetnictvím / daňovou evidencí, účetní
doklady, náležitosti, oběh a uchovávání, účtová osnova a účtování, účtování dotací, darů, základní pojmy mezd a mzdové agendy, účetní výkazy, závěrka, nejčastější druhy daní a jejich zpracování. Seminář je díky podpoře JMK bezplatný,
na seminář se přihlaste na mailu annacarkova@centrum.cz.

Vinotéka / Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte nově otevřenou Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme
vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem.
Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka.
Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava
obrazů malířky Lenky Jurečové s folklórní tématikou.

8.9.,15.9.

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

Nabídka kroužků na školní rok 2015/2016 na www.domecekkyjov.cz.

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

18.–20.9.

(ÚT) v 16:00 h Nábor děvčat ročníku 2009, 2010,2011 do závodního oddílu moderní gymnastiky a Cvičení s Kamčou – v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského Kyjov
– horní tělocvična. S sebou: legíny, tričko, ponožky, láhev s pitím. Na setkání se
těší trenérky klubu.

18.9.
19.9.
20.9.

tel.:777 095 186

4.9.

tel.: 602 306 613, irena.kyjov@seznam.cz

Klub Biketrial Kyjov
(sdružený pod AVZO středisko technických činností Kyjov) Svatoborská 495, 697 01 Kyjov, tel. 737 233 324
(P. Kůřil – vedoucí oddílu), 608 823 592 (M.Jandásek – trenér oddílu)
p.kuril@post.cz
pajakur@seznam.cz
www.biketrialkyjov.cz

19.9.(SO) 10:00–17:00 Mistrovství ČR v biketrialu – v trialparku v „polámaných“(bývalá střelnice). Biketrial je sport, kde se překonávají různé přírodní i umělé překážky na
speciálních kolech. Je řazen mezi adrenalinové sporty. Bude startovat kompletní
špička, například úřadující mistr světa v elitní kategorii Václav Kolář, nebo úřadující vicemistryně v kategorii femine domácí jezdkyně Iva Antlová a spousta dalších. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
vstup zdarma

Klub papírových modelářů Kyjov
tel.: 776 356 023 (Zbyněk Bilíček – předseda klubu)

25.–26.9.

kmkyjov@gmail.com

www.kmkyjov.webnode.cz

(PÁ–SO) Pohár Kyjovské Radnice 2015 – v tělocvičně DDM Kyjov, Husova 370.
Třetí ročník výstavy a soutěže papírových modelů, součást Papírové ligy CPM, o.s.
25.6.(PÁ) – program zahrnuje přejímku soutěžních modelů, výstava bude otevřena pro veřejnost 26.9.(SO) v 8:00 h. V průběhu sobotního dopoledne doprovodný
program s hostem Karlem Lopraisem – Promo akce Sen o Dakaru 2016 a křest
knihy Romana Hrušky „Tatry Karla Lopraise“. Přislíbena účast závodní techniky
a autogramiáda. Vyhlášení výsledků soutěže ve 14:00 h. Více informací pro návštěvníky i soutěžící a propozice soutěže na www.kmkyjov.webnode.cz. Konktakní
osoba Zbyněk Bilíček, ředitel soutěže (tel.: 776 356 023, kmkyjov@gmail.com).

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
Rihanek.Milan@seznam.cz

20.9.

tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

Brandlova 92, 697 01 Kyjov

28.9.

sachykyjov@seznam.cz

zanetabrhelova@seznam.cz

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.

www.sachykyjov.sweb.cz

tel.: 604 527 939
www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h. Záznamy z KLUBŮ ZDRAVÍ a přednášek ke
stažení na www.zdraviarodina.cz a www.odhalte.cz. Materiály, zdravotní měření či masáže tel.: 732 267 771. Informace na tel.: 604 527 939.			
vstup volný
17.9–12.6.
(ČT–NE) Akreditovaný kurz zdraví a prevence – s celostátně platným certifikátem – Masér pro sportovní a rekondiční masáže a Cvičitel zdravotní tělesné
výchovy. Součástí jsou i přírodní terapie, vodoléčby, bylinky, zábaly, detoxikace, zdravá výživa a racionální vaření, nemoci a zdravý životní styl, osvěta, testy
a poradenství. Účastníci praxe mohou žádat o stipendium. Spojený kurs probíhá v 10 prodloužených víkendových konzultacích vždy 1x měsíčně. Přihlášky
z www.lightkurz.cz zašlete do 16.9.(ST).
21.9.
(PO) Bolesti hlavy – prevence a přírodní léčba.
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih. Video záznamy přednášek si můžete poslechnout na www.odhalte.cz/video/. Dotazy zasílejte na e-mail: info@ippoz.cz.
					
vstup volný
26.9.
(SO) v 18:00 h Poslední události – Je důvod k obavám? – co znamenají časté
nehody, pohromy, úhyny zvířat a politická nestabilita? Aneb co mohou vidět vnímaví...
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible.

Církev Adventistů s. d.
tel.: 775 789 009
www.casd.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h Seminář knihy Daniel – aktuální příběhy a předpovědi s významem do
doby konce. Svatoborská 365, Dacom II. patro, Kyjov. Přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej,
tel.: 775 789 009.				
vstup volný

Náboženská obec Církve
československé husitské v Kyjově

Seifertovo náměstí 760/3, 69701 Kyjov
odpadovca@seznam.cz

(PO) v 9:00 h VII. Svatováclavský přebor historického okresu Kyjov v šachu – otevřený přebor okresu Kyjov v rapid šachu na rok 2015 se uskuteční ve
foyer estrádního sálu KD v Kyjově. Prezence od 8:30 h, tempo hry je stanoveno
na 2 x 20 minut, hraje se 7 kol. Přihlášky zasílejte nejpozději do 21.9.(PO) na
sachykyjov@seznam.cz. Přihlášení při prezenci možné pouze do naplnění kapacity
sálu. Amatérské i profesionální šachisty všech věkových kategorií zvou pořadatelé
z OS Šachy Kyjov. Akce je pořádána v rámci projektu „Šachy – sport pro všechny“
za podpory města Kyjova. Více na www.sachykyjov.sweb.cz.
			
vklad 60 Kč, pro hráče ročníku 2000 a mladší zdarma

www.radovanky-kyjov.cz

Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
marek.harastej@centrum.cz

6.9.

tel.: 518 612 783 (jen ČT a NE), tel.: 608 463 784

(NE) v 17:00 h Kazatel – zveme Vás na muzikál o Janu Husovi do Husova sboru
na Seifertově nám. v Kyjově.

Agentura pro občany při O. s. Krok
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura@oskrok.cz

Poradenství
Občanská poradna Krok – když hledáte řešení svého problému, informaci, radu, kontakty.
Rodinné a výchovné poradenství – když potřebujete poradit v partnerských vztazích a při výchově dětí.
Poradenství v problematice závislostí – když hledáte pomoc pro sebe nebo své blízké.
Skupinové poradenství – když se chcete podělit o své starosti a zkušenosti s druhými*).
Dny pro veřejnost:
ÚT
8:00–11:00, 12:00–15:30 h
iporadna@oskrok.cz
		
ČT
8:00–11:00, 12:00–17:30 h
		
ST
15:00–17:00 h právní konzultace na objednání
Služby pro rodiny s dětmi
Volnočasové aktivity pro děti a rodiče, asistence v rodinách, besedy a workshopy, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje, doprovázení rodičů (s dětmi), pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Dny pro veřejnost: ST a PÁ 8:00–11:00, 12:00–15:30 h
agentura@oskrok.cz
*)
Zájemci se mohou informovat a hlásit na výše uvedených kontaktech.

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

(PÁ) Vaření povidel na boršovkých lúkách – akci organizuje ZO Českého svazu
ochránců přírody – lesní klub Radovánky a spolek Lúky a sady Kyjovska. 16:00–
19:00 pásmo dětských her a aktivit, v 18:00 h modní přehlídka autorských oděvů
a doplňků Jany Kalousové, v 19:00 h ochutnávka povidel uvařených přímo na lúkách. Po celou dobu Kyjovské pivo, možnost upéct si vlastní pizzu v hliněné peci!
Příprava těst v 16:00 h – přineste si vlastní ingredience, pečení v 17:00 h.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).
info@ippoz.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Život kolem železnice“ – modelové kolejiště velikosti
H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

Šachy Kyjov, o. s.

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958
tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)

Český svaz ochránců přírody
a spolek Lúky a sady Kyjovska

Jógacentrum
Kurzy jógy:
PO 18:00–19:30 pokročilí, ÚT 9:00–10:30 kurz pro seniory od 65 let zdarma, ÚT 18:00–19:30
začátečníci, ST 18:00–19:30 mírně pokročilí.
14.9.
(PO) Jóga v denním životě – kurzy vedou certifikovaní cvičitelé.

tel.: 518 614 526

(PÁ–NE) Oblastní výstava – ČZS Kyjov pořádá v DK v Kyjově výstavu ovoce,
zeleniny, stolních a moštových hroznů a květin. Je spojená s výstavou oceněných
soutěžních maleb školáků na téma Příroda. Vaše vzorky přijímáme 15.9.(ÚT),
16.9.(ST) do 17:00 h a 17.9.(ČT) do 11:30 h v kanceláři ČZS – vedle gymnazijní
kaple. Cca 3 ks ovoce nebo zeleniny na jeden vzorek. Těšíme se na vaše vzorky
i účast.					
vstup volný
(PÁ) 9:00–18:00 h
(SO) 10:00–18:00 h
(NE) 9:00–15:00 h

tel.: 776 246 330 (Bc. Marcela Zemánková)
www.gytakyjov.cz

Palackého 71 , Kyjov

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna
čaje, kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
3.9.
(ČT) v 19:00 h Dvě kytary (Zdeněk & Igor) – již poslední letošní „Čajování
před čajkou“. Opětovně dva vynikající kytaroví mágové (vlastní tvorba + klasický
rock).					
vstupné 50 Kč
10.9.
(ČT) v 19:30 h Stravování v tradiční čínské medicíně – již 3. setkání s expertem
na tradiční čínskou medicínu Pavlem Kozumplíkem, tentokráte na téma strava
a její vliv na naše zdraví.			
vstupné 50 Kč
14.9.–5.10.
(PO–PO) Japonský folklor – Přemysl Máčel – výstava v čajovně a v DK. Vernisáž
výstavy fotografií kyjovského japanologa a výborného (nejen) muzikanta z jeho
dlouhodobého pobytu v Japonsku proběhne v 16:30 h 14.9.(PO).
vstup volný

info@salsakyjov.cz

Gymnastický a taneční klub Kyjov
Kollárova 224, 697 01 Kyjov
gytakyjov@seznam.cz

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

www.salsakyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Latinská tančírna Salsy a Zouku v Kyjovském pivovaru – Salsa Kyjov pořádá latinsko-americkou tančírnu. Tancovat se budou převážně tance
salsa a zouk, ale také bachata i kizomba. V průběhu večera proběhne základní
výuka salsy a zouku. Na zchlazení rozpáleného těla Vám bude k dispozici výčep
s Kyjovským pivem a také, mimo jiné, vynikající pivní mojito. O jídlo bude rovněž
postaráno díky místní kuchyni. Nováčci, kteří se zúčastní naší tančírny a budou
mít zájem navštěvovat naše kurzy, dostanou slevu na základě voucheru, o který si
zažádají na tančírně. Kurzy budou začínat od října, rovněž v prostorách Kyjovského pivovaru (třída Komenského 596, Kyjov). Více info na FB stránkách Salsa
Kyjov nebo na: salsakyjov@seznam.cz.		
vstupné ZDARMA

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou
tématikou. Pravidelně každý týden ochutnávka lahvového vína z naší aktuální nabídky (15 vinařství).

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Salsa Kyjov

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

Nabízíme odborné poradenství a služby pro rodiny s dětmi, podporujeme osobní růst ke změně
kvality života.

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

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

▶ STP poskytuje poradenství sociálně právní, v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a konzultace
s právníkem. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich instalaci a opravy. Připravuje se kurz na PC pro mírně pokročilé, přihlášky přijímáme na tel.: 518 389 453, 739 370 152.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu.
Zájemci o naše aktivity přijďte za námi.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o.
města Kyjova, Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.cz

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (PO) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u silatel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková
katka.kotaskova@centrum.cz
cprkyjov@ado.cz
hanulkanagy@seznam.cz
www.kmk.wbs.cz

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
1.9.
(ÚT) Návrat po prázdninách
3.9.
(ČT) Básničky a písničky
8.9.
(ÚT) Cvičení na balonech
10.9.
(ČT) Kreslíme
15.9.
(ÚT) Poznáváme zvířátka
17.9.
(ČT) Podzimní dekorace
22.9.
(ÚT) Barvičkování
24.9.
(ČT) Podzimní okna
26.9.
(SO) Sokolíček
29.9.
(ÚT) Hrátky s kamínky a kaštany

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Farní fotbálek – pro holky i kluky ve věku od 4 do 9 let. Mají-li Vaše
děti rády tento sport, ale není registrováno v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za
poplatek 20 Kč za setkání s dětmi probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek.
Více na webu CPR.
▶ Každé (ÚT) od 18:00 h Autíčkování – pro všechny příznivce RC modelů bude připravena trať
a 5 polozávodních modelů v měřítku 1:10. Za poplatek 50,- Kč za osobu si mohou děti společně
zajezdit a naučit se tak ovládat tyto stroje. Jednou za dva měsíce se vždy uskuteční rychlostní
závod o ceny. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.

